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B O L E T I M
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
amplia atuação a partir deste ano

Ministério da Saúde assina Portaria que amplia 
atendimento da obesidade mórbida no país

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica passa a agregar a palavra Metabólica ao nome da entidade, 
passando assim à sigla SBCBM. Agora, a Sociedade permanece diligente aos assuntos da obesidade 
mórbida, além das doenças metabólicas.
                       Página 4

Em reunião no Ministério da Saúde, com a presença de ONGs do 
Brasil inteiro e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (SBCBM), representada por seu Presidente, Dr. Luiz 
Vicente Berti, e pela Dra. Galzuinda Maria Figueiredo Reis, o 
Ministro da Saúde Dr. José Gomes Temporão foi assinada a Portaria 
que regulamenta as diretrizes da cirurgia bariátrica junto ao 
Sistema Único de Saúde (SUS).
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Editorial

Essa é a nova edição do Boletim 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 
que passa a ter oito páginas a 
partir desse número. Apesar da 
nova apresentação, mais enxuta, 
o Boletim continuará cumprindo 
seu papel fundamental de fazer 
chegar, a todos os associados, 
notícias relevantes sobre a nossa 
Sociedade.

Nesta edição, a matéria de 
capa aborda a ampliação da 
atuação da Sociedade, agregando 
assuntos referente as doenças 
metabólicas, e a inserção da 
palavra “Metabólica” no nome, 
passando assim a sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica.

Um outro assunto destacado 
amplamente nessa última edição 

do Boletim é a realização do 
II Congresso Latino-americano 
de Cirurgia da Obesidade, 
que aconteceu em Cancun, 
no México, entre 25 e 28 de 
abril, e reuniu cirurgiões de 
16 países latino-americanos.

Finalizando esta edição, o 
artigo da Dra. Aida Franques, 
atual presidente de Coesas, 
discute a importância das 
equipes multiprofissionais em 
relação às normas que envol-
vem a cirurgia bariátrica.

Lembramos que quem 
quiser contribuir com envio de 
artigos, sugestões ou críticas, 
deve fazê-lo através do e-mail 
fasbcb@terra.com.br. O nosso 
objetivo é fornecer sempre 
uma leitura agradável e de 
conteúdo a nossos associados.

Boletim reestruturado é a 
novidade da SBCBM
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A Revista, o Congresso
e o futuro

Palavra do Presidente
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A partir desta edição o nosso boletim 
muda, passa a ser uma via de comunicação 
unicamente focada nos acontecimentos diários 
da nossa Sociedade. Agora, a área científica 
ficará a cargo da nossa revista “Bariátrica & 
Metabólica”, que tem em seu primeiro número 
artigos imperdíveis. Nossa revista nasce forte 
e pronta para que num 
futuro breve possamos 
alçar vôos maiores.

O congresso de 
Curitiba está prati-
camente pronto, com 
uma programação 
científica totalmente 
voltada aos grandes 
desafios da cirurgia 
bariátrica e metabólica. Nomes como Garth 
Ballantyne, Robert Brolin, Lee M. Kaplan, 
Cristopher Sorli, Scott Shikora, Gilberto 
Ungson, Rafael Alvarez-Cordeiro e Mathias 
Fobi, estarão presentes para, junto com os 
experts nacionais, propiciar grandes debates 
interativos.

Também não foram esquecidos temas 
relacionados às cirurgias aberta e lapa-
roscópica, com sessões de “como eu faço” e 
cirurgias ao vivo.

As Especialidades Associadas prepararam 
um grande congresso, com uma nova dinâmica 
focada no manejo multiprofis-sional pré, per, 

e, principalmente, 
pós-operatório.

Muitas novidades 
ainda estão por vir, 
para que a SBCBM 
continue como sem-
pre na vanguarda da 
cirurgia bariátrica e 
metabólica mundial.

Até Breve
 

Luiz Vicente Berti
Presidente da SBCBM

“Agora, a área cientifica 
ficará a cargo da nossa 
revista “Bariátrica & 
Metabólica”, que tem 

em seu primeiro número 
artigos imperdíveis.



A partir deste ano, a So-
ciedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica passa a agregar a 
palavra Metabólica ao nome 
da entidade, passando assim 
à sigla SBCBM, permanecen-
do diligente aos assuntos da 
obesidade mórbida e também 
das doenças metabólicas. Essa 
nova nomenclatura foi dis-
cutida e aprovada durante o 
último congresso nacional da 
especialidade, realizado em 
Salvador, na Bahia, em dezem-
bro passado, que reuniu grandes 
nomes da cirurgia bariátrica do 
Brasil e do mundo.

“Após analisarmos a evolução 
de milhares de pacientes que 
foram submetidos à cirurgia da 
obesidade, constatamos que 
as doenças associadas como, 
por exemplo, o diabetes tipo 
II, também eram tratadas. Isso 
foi um passo para os estudos de 
uma nova fronteira na medicina: 
o tratamento cirúrgico do diabe-
tes tipo II”, explica Luiz Vicente 
Berti, presidente da SBCBM.

Os estudos realizados  em  

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
muda Diretoria e Amplia Atuação

animais comprovaram os bene-
fícios da proposta e a fase em 
seres humanos apresenta resul-
tados altamente animadores. 
A SBCBM sabe que ainda é ne-
cessário um maior acompa- 
nhamento para que o pro-
cedimento possa ser indicado 
com toda a segurança que se  
exige. Para isso, mobilizou a 
entidade no acompanhamento 
das discussões e dos protocolos 
de estudo, sendo a primeira So-
ciedade no mundo a dedicar-se 
ao assunto.

SBCBM - Criada em 1º de 
julho de 1999, a Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica é a segunda maior 
entidade do segmento no mun-
do. Com cerca de 800 associados 
entre cirurgiões, nutricionistas, 
psicólogos, clínicos, endocrino-
logistas e enfermeiros, a Socie-
dade tem o principal propósito 
de buscar soluções para com-
bater o vertiginoso crescimento 
dos números da obesidade mór-
bida no país. Além disso, os as-
sociados ensinam a medicina 
bariátrica nos cinco continen-
tes, sendo presença de destaque 
em todos os congressos mundiais 
sobre o tema.

4BOLETIM



Segundo Congresso LatinoAmericano IFSO
De Cirurgia de la Obesidad

Cancún, México, Abril 25-28, 2007

El mar azul y las playas blancas 
de Cancún, México, así como el 
espectacular Hotel Gran Meliá 
Cancún fueron el escenario del  
Segundo Congreso Latinoamericano 
IFSO de Cirugía de la Obesidad que se 
realizó en los días 25 a 28 del pasado 
mes de abril.

Decir que superó todas las 
expectativas puede sonar exagerado, 
pero tuvimos la participación de 
411 cirujanos de 16 de los 19 países 
de Latinoamérica, así como de 
Portugal, España, Austria, Francia 
e Italia; incluso pudo venir un 
colega de Cuba, que tuvo infinitos 
problemas para conseguir su visa, ya 
que fue necesario enviar numerosos 
documentos para que nuestro colega 
cubano pudiera asistir.

Y en la apertura del Congreso, la 
Sesión Plenaria sobre obesidad, con 
la participación del representante 
de la Organización Panamericana 
de la Salud,(PAHO) doctor Luis 
Gerardo Castellanos, del de la 
Secretaría de Salud, doctor Pablo 
Kuri Morales,  del ex presidente de 
la IFSO doctor Arthur Garrido Jr. y 
el presidente de la ALACE, Natan 
Zundel,  mostró el panorama de éste 
problema en la región, que como se 
sabe es dramático; tenemos muchos 
latinoamericanos con hambre, 
pero el problema del sobrepeso en 
términos de enfermedad, males 
asociados y costos de atención es 
mucho más grave para los gobiernos 
latinoamericanos que el problema 
de desnutrición. 

Otra sesión plenaria trató sobre 
el futuro del manejo de la obesidad: 
el doctor Miguel Herrera González 
mostró su trabajo de investigación 

sobre  cirugía del nervio vago para 
controlar los centros de hambre y 
saciedad en el cerebro, promisoria 
y en la que México es pionero desde 
2002; el doctor Roberto Rumbaut 
presentó su experiencia cirugía 
robótica, que permite operar a los 
pacientes a distancia; el doctor 
Gerardo de Jesús Ojeda Valdés 
mostró su experiencia pionera en  
cirugía endoscópica, por la cual 
a través de la boca y el esófago 
realiza  una gastroplastía vertical 
para inducir saciedad con poco 
alimento,  y  finalmente, el doctor 
Gerardo Jiménez Sánchez, Director 
General del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica de México habló 
de la  medicina genómica en la 
obesidad, aún en pañales, pero con 
un potencial que usted conoce bien. 
Los conferencistas, expertos en sus 
campos,  mostraron lo qué se podrá 
hacer en muy poco tiempo para 
controlar la obesidad. 

Además de 157 trabajos 
presentados por 127 ponentes, 
hubieron cuatro Simposia: el Sanofi 
Aventis sobre canabinoides como 
esperanza para controlar el sobrepeso, 
el de Ethicon sobre la técnica de 
Manga gástrica, el de Allergan sobre 
Banda Gástrica y Balón Gástrico, y el 
de Tyco sobre la Cirugía Metabólica, 
gracias a la cual se controla en 
forma definitiva la diabetes tipo 2 en 
pacientes obesos y aún en pacientes 
delgados, lo que representa un hito 
en el conocimiento de la diabetes, 
sus causas y sus soluciones. 

El Colegio Mexicano de Cirugía 
para la Obesidad A.C. tuvo su 
Asamblea y en él se eligió la nueva 
mesa directiva y se decidió por 

unanimidad cambiar su nombre a 
Colegio Mexicano de Cirugía para la 
Obesidad y Enfermedades Metabólicas 
A.C. 

Asimismo, el Capítulo Latinoamericano 
de la IFSO celebró su Asamblea en la que 
fue electo el doctor Arthur Garrido como 
presidente y se decidió que el próximo 
congreso sea en Chile en 2009.

En suma, todo lo que habíamos 
estimado (una asistencia de 250-
300 colegas de Latinoamérica) fue 
superado, las conferencias, los 
trabajos presentados y las sesiones 
plenarias muestran que América Latina 
tiene un liderazgo indiscutible en el 
manejo quirúrgico de la obesidad, y 
que el enfoque integral del manejo 
del paciente obeso, que incluye la 
prevención y el tratamiento temprano, 
es la mejor herramienta para tratar 
de disminuir el gravísimo problema de 
obesidad en la región. 

Por supuesto que en el área social 
el coctel de bienvenida permitió el 
acercamiento de los colegas de todo el 
continente, y la fiesta latinoamericana 
de despedida, que culminó con un 
banquete y un show latinoamericano, 
aumentó la camaradería que se vivió 
durante todo el congreso. 

¿Qué queda?, además de un 
buen sabor de boca y la alegría de 
comunicarnos en nuestra lengua, el 
propósito de seguir haciendo la mejor 
cirugía posible, de seguir estudiando 
nuevas formas de ayudar a nuestros 
pacientes obesos, y de contribuir a 
limitar o detener la gravísima Epidemia 
del Siglo XXI: la obesidad.

 Rafael Álvarez Cordero 
raalvare@infosel.net.mx
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Equipes multiprofissionais.
Elas existem dentro da Cirurgia Bariátrica?
Por determinação do CFM, de junho de 2005 e pelo 

Consenso Multissocietário de Cirurgia Bariátrica, votado e 
aprovado durante o VIII Congresso da SBCBM , em dezembro 
de 2006, a presença da equipe multiprofissional junto à 
Cirurgia da Obesidade passou a ser uma realidade. Passou? 
Realidade? Onde?

Em alguns poucos serviços espalhados por esse nosso 
enorme país. Destes, em alguns também poucos (mesmo 
sem qualquer exigência de qualquer órgão, apenas pelo 
reconhecimento do Cirurgião da necessidade de uma equipe 
multiprofissional para o atendimento do paciente obeso), 
já encontrávamos profissionais de outras especialidades 
compondo algumas equipes. Como poderemos pensar 
em Centros de Excelência no tratamento cirúrgico da 
obesidade, se não oferecemos o tratamento preconizado 
pelos nossos órgãos de controle?

O que nos falta? Maior credibilidade e valorização 
de muitos cirurgiões, na necessidade do trabalho das 
especialidades associadas, junto ao paciente bariátrico. 
Nos Congressos e Simpósios, muito se tem falado na 
importância da presença das equipes multiprofissionais, 
mas pouco se faz na realidade, no sentido de incentivar o 
paciente, de informa-lo sobre este tipo de atendimento ou 
até mesmo de exigir dele um preparo e acompanhamento 
pós-operatório mais amplos e abrangentes.

Hoje estou presidente da COESAS e me sinto na 
obrigação de comentar este fato e publicamente pedir a 
colaboração de todos os cirurgiões da nossa SBCBM. Vamos 
analisar alguns dados: Temos 690 cirurgiões associados a 
SBCBM e 89 associados de COESAS. Supondo que apenas 
20% destes cirurgiões estejam na ativa, (só para efeito de 
cálculo, pois com certeza este número é muito maior), 
teríamos então 138 cirurgiões atuando na bariátrica. Como 
determina o CFM e o nosso Consenso, seriam quatro os 
componentes obrigatórios de cada equipe. Sendo assim, se 
em cada equipe tivermos três cirurgiões (muitas tem mais, 

mas muito mais tem apenas um), o número de profissionais 
das especialidades associadas atuantes, seria de 184. Onde 
estão eles? Eles existem? 

Um fato para o qual, aparentemente, ninguém ainda 
atentou, é o de que a determinação do CFM é normativa, 
ou seja, seu cumprimento é obrigatório. Muito embora a 
fiscalização possa não ser muito efetiva, a verdade é que, 
na eventualidade de ocorrerem problemas com nossos 
pacientes (e eles ocorrem, pois todos sabemos dos riscos 
envolvidos não só no procedimento cirúrgico e no pós-operatório, 
mas também nos problemas emocionais e nutricionais que 
envolvem essa mudança de vida que a cirurgia acarreta), podem 
surgir procedimentos disciplinares e pedidos de indenização e até 
responsabilidade criminal. E, nesses casos, a primeira pergunta que 
se fará, será se a equipe médica cumpriu as normas que envolvem 
nossa atividade.

Não há dúvida de que uma equipe que não esteja formada de 
acordo com a nova norma, terá contra si uma presunção legal de 
imperícia e de negligência, conforme as definições legais desses 
dois termos. Daí para uma condenação civil e/ou criminal, além da 
punição disciplinar, é um passo.

Precisamos nos conscientizar da gravidade dos efeitos dessa 
demora para nos adaptarmos à nova norma, e efetivamente trabalhar 
juntos, somar esforços, para ajudar nosso paciente operado a 
aderir ao tratamento pós-cirúrgico, a conseguir o melhor resultado 
possível e a manter sua obesidade sob controle. Muito mais do que 
temer as punições legais e disciplinares, devemos lembrar sempre 
que estamos diante de um ser indivisível, que tem que ser visto 
como um todo, com sua história pessoal, suas emoções, sonhos, 
expectativas, ansiedades, angústias, medos, inseguranças, 
esperanças, como qualquer um de nós, mas sobretudo, com 
muita confiança de que estamos fazendo por ele o melhor 
que podemos. Estamos?

Aída R.M.Franques
CRP 14.474/06

Presidente da COESAS
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Em reunião no Ministério da Saúde, com a presença de 
ONGs do Brasil inteiro e da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM), representada por seu 
Presidente, Dr. Luiz Vicente Berti, e pela Dra. Galzuinda 
Maria Figueiredo Reis, o Ministro da Saúde Dr. José Gomes 
Temporão foi assinada a Portaria que regulamenta as 
diretrizes da cirurgia bariátrica junto ao Sistema Único de 
Saúde (SUS).  

A Portaria, aprovada inicialmente sob o nº. 390, de 
06 de julho de 2005, mantém praticamente a redação 
original com algumas melhorias, tais como a liberação 
da cirurgia videolaparoscópica pelo SUS e a abertura de 
novos centros de credenciamento.

Lembramos que este trabalho teve início durante a 
gestão do então Presidente da SBCBM, Dr. João Batista 
Marchesini, e com a participação e apoio dos Deputados 
Federais Max Ronsenmann (PMDB-PR), Mauro Lopes 
(PMDB-MG) e o Senador Sérgio Pedro Zambiasi, aos 
quais a Comunidade Bariátrica e nossa Sociedade serão 
eternamente gratos.

Esse é um grande passo na busca de condições mais 
dignas de vida aos nossos pacientes e de melhores 
condições de trabalho aos profissionais da área, mas ainda 
há muito o que percorrer nesta longa caminhada para que 
consigamos o atendimento adequado e de excelência a 
que almejamos, principalmente junto ao SUS. 

Ministério da Saúde assina Portaria 
que amplia atendimento da 
obesidade mórbida no país
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FILIAÇÃO À SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA 
BARIÁTRICA E METABÓLICA E ADESÃO À IFSO

A SBCBM está aberta a todo cirurgião ou profissional da saúde interessado em cirurgia da obesidade, com 
ou sem experiência prévia. A taxa anual é de R$ 330,00 para cirurgiões e R$ 120,00 para especialidades 
associadas, podendo ser paga com cheque nominal ou depósito em conta corrente (Unibanco, agência 
7560, conta corrente 131046-1), com o envio do comprovante à Sociedade, juntamente com toda 
documentação via Sedex.

REQUISITOS
Membros Aspirantes: Enviar ficha de inscrição, comprovante de pagamento, Curriculum Vitae resumido, 

cópia da carteira profissional e 2 cartas de apresentação de Membros Titulares.
Membros Titulares: Enviar ficha de inscrição atualizada e comprovante de pagamento. A solicitação 

de titularidade deverá ser analisada inicialmente pelas Regionais, Capítulos e Comissão de Admissão 
da SBCBM, sendo a referida titularidade revalidada a cada 5 anos.

Requisitos para Titularidade: Ficha de inscrição atualizada e certificado de titularidade do CBC ou do 
CBCD. Relação de 50 operações de cirurgia bariátrica. Na relação devem constar: nome do paciente, 
idade, sexo, IMC, tipo de operação, mortalidade, instituição em que foi realizada e assinatura do 
diretor médico, ou diretores médicos das instituições onde as mesmas foram realizadas. A casuística 
apresentada deverá ser analisada pela Comissão de Admissão da Sociedade que investigará a propriedade 
das operações relacionadas, emitindo parecer favorável, ou não.

Na relação de cirurgias realizadas deverá constar a autorização formal ao Delegado Regional, Presidente 
de Capítulo ou Membro da Diretoria da SBCBM, caso se torne necessário esclarecer qualquer dúvida para 
acesso aos prontuários dos pacientes relacionados nas operações apresentadas pelo candidato.

Especialidades Associadas: Enviar ficha de inscrição, comprovante de pagamento, Curriculum Vitae 
resumido e cópia da carteira do Conselho correspondente.

Lembramos que todos os sócios devem fazer seu cadastro em nosso site para o recebimento do 
Boletim, Revista e Newsletter da SBCBM.

FIChA DE INSCRIÇÃO

Nome: _______________________________ Data de nasc.: _________________________ Naturalidade: __________________

Faculdade em que se formou:______________________________Data da formatura: ___ Especialidade: __________________

Endereço Profissional: _____________________ Cidade: ______________________________ Estado: _____________________

Cep: _______________________________e - mail:__________ _________________________Tel.: (  ) ____________________

Fax: (  ) Endereço Residencial:________________________________________________________________________________

Cidade: ___________________________ Estado: _________________Cep:__________________Tel.: (  )___________________

Fax: (  )________________________RG_____________________CPF____________________________Nome do cônjuge ou 

contato:____________________________Carteira (conselho correspondente): _______________________________________

____________________________________________________Qual o endereço para correspondência? Residencial

(  ) Profissional (  ) É membro de outras associações? (  ) Não   (  ) Sim – Qual? ________________________________________
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