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B O L E T I M
SBCBM mapeia obesidade no Brasil 
com pesquisa inédita

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica coordenou o maior estudo já 
realizado sobre obesidade no Brasil. Entre 
outras constatações, o levantamento revelou 
que mais da metade dos brasileiros está com 
sobrepeso e cerca de 3% da população é 
composta por obesos mórbidos, com grande 
penetração nas classes A e E.
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Além de ser mais ampla, com cerca de 120 m², e 
totalmente reformada, a nova sede possui também 
auditório com capacidade para 44 pessoas.
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SBCBM ganha nova 
sede no mês de julho
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Editorial
Caros Amigos.
Essa edição do Boletim da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
apresenta em suas páginas uma matéria 
especial referente a maior pesquisa sobre 
obesidade já feita no Brasil.

realizado pela toledo & Associados, 
entre os meses de junho e novembro do ano 
passado, em 2.179 residências de diversos 
municípios espalhados por todo país, o 
levantamento tem o principal objetivo de 
nortear todas as nossas ações no combate 
ao crescimento desenfreado da obesidade, 
não só no Brasil, mas em larga escala no 
mundo todo. A empresa entrevistou pes-
soas pertencentes às classes A,B,C,d e E, 
com idades entre 18 e 65 anos, residentes 
nas capitais, áreas metropolitanas e interior, 
nas regiões Norte, Nordeste, Centro - oeste, 
Sudeste e Sul.

os dados foram subdivididos em seis 
classes como: abaixo do peso, peso normal, 
sobrepeso, obesidade leve, obesidade 
moderada  e obesidade mórbida, para 
facilitar a compilação dos números e dar 
um melhor panorama do cenário geral nas 
cinco regiões do país.

Pouquíssimas informações cons-
tatadas na pesquisa já eram conhecidas 
por nós cirurgiões, mas o resultado geral 
surpreendeu. Numa primeira análise o 
estudo revelou que 51% da população do país 
está com sobrepeso. Esses números tornam-
se mais preocupantes quando se sabe que 

66% dos indivíduos com sobrepeso estão 
na faixa etária entre 18 a 25 anos e podem 
se transformar no obeso de amanhã e no 
obeso mórbido de depois de amanhã.

outra revelação importante da pesquisa 
mostra que 3% da população brasileira é 
composta por obesos mórbidos, sendo 4% 
de mulheres e 2% de homens. A surpresa 
ficou a cargo da grande penetração da 
obesidade mórbida nas classes A e E e nos 
indivíduos com grau de instrução superior 
e analfabetos funcionais, provando que a 
obesidade não é uma doença que atinge 
determinado grupo e sim uma doença que 
está presente em todas as esferas sociais.

Entre outros itens, também foram 
apurados no estudo dados sobre 
comportamento, preconceito e hábitos 
sociais dos indivíduos em todas as 
subdivisões de peso. uma análise 
pormenorizada da pesquisa revela que 
o cenário atual no país é crítico e que 
se nada for feito, nos próximos 20, 30 
anos, poderemos vivenciar um colapso do 
sistema público de saúde.

de posse desses dados, cabe a 
nós, profissionais da área de saúde, 
continuarmos trabalhando e pesquisando 
alternativas que nos auxiliem na busca 
de soluções para barrar o crescimento da 
obesidade no país.

A pesquisa completa pode ser conferida 
pelos associados em nosso site (www.
sbcbm.org.br).

Padronização dos honorários é dever de todos
Caros Membros
Em cumprimento das disposições estatutárias, realizamos uma consulta a todos os 

capítulos da SBCBM e o fruto colhido desse trabalho que abrangeu realidades próprias de 
cada região, foi o consenso de que os honorários mínimos para a equipe cirúrgica sejam 
de r$ 4.000,00 (quatro mil reais). também foi consenso que os honorários dos demais 
profissionais das equipes multidisciplinares (nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
etc.) no preparo do período pré-operatório, ligados à equipe, sejam de, no mínimo, r$ 
600,00 (seiscentos reais).E dever de cada cirurgião fazer a sua parte para a consolidação 
desses valores em nível nacional. Pois é com uma classe unida que acreditamos conseguir 
ajustar os honorários médicos a um patamar justo e digno.

A luta deve ser de todos pela padronização dos honorários. Pois é desta forma que 
continuaremos fortes e imbatíveis na incansável busca do aprimoramento e excelência 
de nossos serviços.

Atenciosamente, 
luiz Vicente Berti

Presidente - SBCBM
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O Fortalecimento 
da Marca

Palavra do Presidente

Caros amigos. 
Quando iniciamos este mandato sabíamos da 

enorme responsabilidade que teríamos, pois além 
de suceder Arthur Garrido, Fernando Barroso 
e João Batista Marchesini, tarefa nada fácil, 
teríamos ainda como meta o fortalecimento da 
marca SBCBM.

Procuramos nos espelhar nas lições, conselhos 
e sugestões aprendidas e ouvidas ao longo desses 
anos de convivência com vocês, nas conversas de 
centro cirúrgico ou nos intervalos das jornadas 
e congressos realizados aqui e lá fora. Apesar 
das limitações por vezes impostas, conseguimos 
fazer uma SBCBM mais forte, mais atuante e, 
principalmente, respeitada por autoridades, 
fontes pagadoras e por aqueles que são a razão 
de tudo isso, nossos pacientes.

Não criamos nada, somente aglutinamos 
idéias e ideais de “velhos” e “novos”, ”abertos” e 
“laparoscopistas”, “restritivos” ou ”disabsortivos”, 
procurando evitar que tendências e opiniões 
pessoais, muitas vezes colocadas de forma muito 
mais emocional do que racional, pudessem macular 
a imagem da cirurgia bariátrica e metabólica. 
Nos opusemos sempre aqueles que tentaram usar 
nossa Sociedade para atender interesses pessoais 
- graças ao bom deus raríssimas ocasiões. Na 
grande maioria das vezes, tivemos a colaboração 
de inúmeros colegas que apesar dos seus afazeres, 
tiveram tempo para dedicar-se a SBCBM sem que 
precisassem ser convidados para isso, por pura 
dedicação.

A pesquisa mapeando o perfil da obesidade 
no Brasil, o consenso sobre honorários com 

a padronização de valores mínimos para a 
remuneração de cirurgiões e especialidades 
associadas, o fórum das Coesas, o fórum de 
diretrizes para implantação dos centros de 
excelência no Brasil, a nova sede com mais 
espaço e um anfiteatro para nossas reuniões, 
cursos e palestras, a aproximação com outras 
sociedades (psicologia, nutrição, enfermagem, 
cirurgia plástica, nutrologia entre outras) e o 
levantamento das cirurgias bariátricas realizadas 
no nosso país, foram alguns dos frutos desse 
trabalho conjunto.

Fizemos, mas ainda há muito a fazer, 
precisamos permanecer unidos, amigos como 
sempre fomos. Críticas construtivas ou não, serão 
sempre aceitas, mas falsas verdades criadas para 
“justificar” falta de atitude societária não.

Precisamos estar cientes do momento 
que vivemos com a consolidação da cirurgia 
para o tratamento do diabetes tipo II, que 
pede maturidade, responsabilidade, ética e, 
principalmente, muito estudo e somente uma 
SBCBM cada vez mais sólida será capaz de 
conduzir-nos a um porto seguro. 

Abraço a todos e boa leitura

dr. luiz Vicente Berti
Presidente SBCBM



Pesquisa inédita da SBCBM revela dados 
alarmantes sobre a obesidade no Brasil
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Com o objetivo de buscar 
soluções no combate ao 
crescimento da obesidade 
mórbida no país, a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica  coordenou a maior 
pesquisa sobre a doença já 
realizada no Brasil.

O levantamento, feito pela 
Toledo & Associados, revela 
números surpreendentes sobre 
obesidade, que vem crescendo 
vertiginosamente em todo o 
mundo. Atualmente, 3% da 
população brasileira é composta 
por obesos mórbidos, sendo 4% 
de mulheres e 2% de homens, 
com grande penetração nas 
classes A e E.

“Essa pesquisa irá nortear a 
SBCBM na busca de novas ações 
para o tratamento da obesidade 
mórbida no país. Os resultados 
também ajudarão a mobilizar  
o Governo Federal a ter uma 
atuação mais efetiva no combate 
à doença, pois os números 
provam que mais da metade da 

população está 
com sobrepeso. 
Não se trata de 
uma questão 
estética e sim 
uma questão de 
saúde pública. 
Além disso, o 
t r a t a m e n t o 
das doenças 
a s s o c i a d a s 
à  obes idade 
como diabetes, 
hipertensão, 
artrose, entre 
outras, têm um custo muito 
alto para a União”, explica 
Luiz Vicente Berti, presidente 
da SBCBM.

N o  e s t u d o  t a m b é m 
foram apurados dados sobre 
comportamento e hábitos dos 
indivíduos obesos mórbidos, 
mostrando, entre outros 
dados, que 43% dos obesos 
mórbidos revelaram ter um 
estilo de vida nada saudável 
e 82% deles estão insatisfeitos 

com o peso atual. A dimensão 
da pesquisa permitiu que 
fossem mapeados dados de 
indivíduos com peso normal, 
sobrepeso, obesidade leve, 
moderada e obesos mórbidos, 
além daqueles que estão abaixo 
do peso. Descobriu-se que 51% 
da população do Brasil está 
com sobrepeso. Esses números 
tornam-se mais preocupantes 
quando se sabe que 66% desses 
indivíduos estão na faixa entre 
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18 a 25 anos. A pesquisa também 
revelou dados sobre a prática de 
atividade física dos indivíduos 
em diversos níveis de peso, 
mostrando que somente 38% dos 
brasileiros, sendo 48% homens e 
31% mulheres, têm o hábito de 
praticar exercícios físicos.

A caminhada é preferida por 
60% dos entrevistados e praticada 
todos os dias por 41% deles. 
Futebol é o esporte preferido 
de 21% dos indivíduos, enquanto 
que a bicicleta tem 16% de 
adeptos. Musculação (8%), 
corrida (6%) e natação (5%) 
aparecem na seqüência.

Pesquisa – Realizada em 
2179 residências de diversos 
municípios espalhados 
por todo país, a Toledo 
& Associados entrevistou 
pessoas pertencentes às 
classes A/B/C/D/E, com 
idades entre 18 e 65 anos 
e residentes nas capitais, 
regiões metropolitanas ou 
Interior, nas 5 regiões do 
país. O trabalho garante uma 
amostra representativa da 
população brasileira, sendo 
o número amostrado de 
indivíduos em cada cidade 

proporcional à população 
residente no município em 
questão.

Os números revelam a 
situação dos obesos mórbidos 
de todo o país, divididos por 
região, de acordo com idade, 
estado civil, escolaridade, 
classe social e localização 
(capital/interior).

A pesquisa completa com 
todas as informações compiladas 
e divididas por assunto está 
disponível aos associados no site 
da SBCBM (www.sbcbm.org.br).
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I Fórum discutindo COESAS
A idéia da realização do Fórum 

para pensarmos e discutirmos CoESAS 
começou tímida e aos poucos foi 
tomando corpo, até tornar-se realidade 
no dia 25 de julho último. Inicialmente, 
imaginávamos que apenas um pequeno 
grupo de pessoas interessadas estaria 
presente, provavelmente aqueles 
associados de São Paulo, (pois não 
teriam que arcar com despesas de 
viagem e estadia).

Nossa surpresa crescia, na medida em 
que começamos a receber confirmações 
de presença de vários pontos do 
país. Vários cirurgiões incentivaram 
os profissionais das suas equipes a 
participarem, numa clara manifestação 
de apoio e de confiança no trabalho da 
CoESAS. tivemos, assim, participantes 
de vários Estados do Brasil, como 
Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, 
Paraná, Santa Catarina, rio Grande do 
Sul, rio de Janeiro, distrito Federal e 
outros, além de muitos de São Paulo. 
Contamos também com a presença de 
representantes do Conselho regional 
de Psicologia de São Paulo, do Conselho 
regional de Psicologia de Minas Gerais 
e do Conselho regional de Nutrição de 
São Paulo.

Nosso objetivo foi o de promover 
um encontro entre representantes de 
cada especialidade que compõem as 
equipes multidisciplinares de cirurgia da 
obesidade, para discutir o papel de cada 
uma, seu posicionamento nas equipes, 
sua forma de atuação, condutas, 
laudos, remuneração, convênios etc., 
visando uma futura padronização do 
atendimento, maior integração entre 
os especialistas e o fortalecimento das 
especialidades nas equipes de cirurgia 
da obesidade. Cada especialidade 
se reuniu em um grupo (apenas os 

psicólogos em dois, devido ao número 
maior de presentes), em que as discussões 
foram realizadas e, ao final do dia, as 
conclusões foram apresentadas a todos 
os participantes. Foi um dia de trabalho 
intenso. As pessoas bastante interessadas, 
as discussões ricas e proveitosas.

Muitas questões foram levantadas e, 
entre elas, a que foi unânime em todos 
os grupos de todas as especialidades, foi 
o da necessidade do profissional (seja 
de qualquer área) que trabalha com a 
cirurgia bariátrica possuir conhecimentos 
específicos para tanto. Muitas idéias, 
sugestões e até reivindicações deram o 
tom dinâmico do encontro.

o material colhido será elaborado pelos 
coordenadores de cada especialidade, 
(baseando-se no seu código de ética e 
em consultas a órgãos competentes) e 
compilado em um livro que será levado 
ao X Congresso Brasileiro de Cirurgia da 
obesidade, no recife.

No final do dia, o grupo continuava 
produtivo e o I Fórum discutindo CoESAS, 
foi encerrado num clima de “quero mais”. 
demos o primeiro passo. Sentimos, pelo 
feedback que estamos no caminho certo. 
Os profissionais que estão atuando na área 
estão dispostos a agregar conhecimentos 
e a oferecer cada vez mais um trabalho de 
excelência junto aos pacientes bariátricos 
e às equipes às quais pertencem.

dentre as muitas manifestações que 
recebemos a respeito da importância 
deste encontro, destacamos a da Psicóloga 
Eliane Ximenes (PE), que congrega 
em seu conteúdo, o que muitas outras 
expressaram. “o Fórum CoESAS foi o mais 
importante movimento em direção ao 
trabalho em equipe em Cirurgia Bariátrica 
no Brasil. Pela primeira vez nos reunimos 
para falar de nossa existência conjunta e 
da força que isso representa. discutimos 

formas de trabalhar visando à unificação 
possível de protocolos e o desenvolvimento 
da pesquisa na área”, diz. 

A semente foi lançada. Esperamos que 
germine e que o I Fórum discutindo CoESAS 

tenha sido apenas o primeiro de muitos 
outros, fortalecendo a cada um de nós, 
profissionais das especialidades associadas, 
e a CoESAS, como nossa representante 
junto à SBCBM.

Agradecemos o apoio do dr. luiz 
Vicente Berti, presidente da SBCBM, da 
Johnson & Johnson Medical Brasil e dos 
Coordenadores das Sub Comissões da 
CoESAS: Nutricionistas daniela Magro e 
Fernanda Colossi, Endocrinologista Marcio 
Mancini, Psicólogas Carmen Benedetti e 
débora Gleiser, Psiquiatra Paulo Sallet, 
Fisioterapeutas denise Bopp e ricardo 
Wallace, Enfermeiras Gláucia Jordão e 
Joana d’arc de lima e Cirurgiões Plásticos 
Moacyr P. de Mello e daniel regazzini, 
que colaboraram ativamente para a 
concretização deste evento.

Aída regina Marcondes Franques
Presidente da CoESAS 
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SBCBM ganha nove sede administrativa
A atuação da SBCBM obteve tamanho destaque 

nesses últimos meses que, proporcionalmente 
à visibilidade conquistada, a direção da 
entidade sentiu que era momento de crescer. 
A partir do mês de julho a Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica ganha uma 
nova sede. o endereço permanece o mesmo, 
no prédio localizado na rua Maestro Cardim, 
560. A alteração, porém, é no andar, que passa 
do 21º para o 16º.

Mais ampla e totalmente reformada, a nova 
sede administrativa ocupa três conjuntos 
comerciais somando aproximadamente 120 m². 
Além das salas da presidência e administração, 
no espaço figuram uma ampla sala de reuniões 
e um novo e moderno auditório com capacidade 
para 44 pessoas, onde serão realizadas 
palestras, aulas e até mesmo reuniões com um 
número elevado de participantes.

SBCBM em números – Passados nove anos 
desde a sua criação, em 1º de julho de 1999, 
a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica é hoje a segunda maior entidade 
do segmento no mundo, apenas atrás da 
americana. Congrega cerca de mil associados 
entre cirurgiões, nutricionistas, psicólogos, 
clínicos, endocrinologistas e enfermeiros.

A Sociedade tem o principal propósito de 
buscar soluções para combater o vertiginoso 
crescimento dos números da obesidade 

mórbida no país. Além disso, os associados 
estão sempre em contato direto atualizando 
e ensinando a medicina bariátrica nos cinco 
continentes, sendo presença de destaque em 
todos os congressos mundiais sobre o tema.
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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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