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B O L E T I M
X Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Bariátrica empossa novo presidente

Entre outros assuntos, diretoria realizou o 1° Fórum Discutindo COESAS, publicou um livro das especialidades 
associadas e realizou o Congresso COESAS, no Recife. Número de associados cresceu de 89, no início de 2007, 
para 200 no final de 2008.                          Páginas 6 e 7

Realizado entre os dias 
19 e 22 de novembro do 
ano passado em Porto de 
Galinhas, Pernambuco, 
o X Congresso Brasileiro 
de Cirurgia Bariátrica 
foi marcado pela posse 
da nova diretoria para 
o biênio 2009/2010. 
Além da mudança na 
direção, os participantes 
contaram com uma ampla 
programação científica 
rica em temas relacionados 
aos avanços das técnicas 
cirúrgicas, especialidades 
associadas, centros de 
excelência, palestras e 
apresentações diversas. 
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COESAS apresenta balanço da gestão 2007/2008



EXPEDIENTE

O Informativo SBCBM é uma 
publicação da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica – Filiada à IFSO 
– International Federation 
for the Surgery of Obesity 
– Rua Maestro Cardim, 560 
– 16º andar – cj.116 – CEP 
01323-001 – Bela Vista – São 
Paulo – SP – Tel (11) 3284-
6951, Fax (11) 3284-8298, 
site www.sbcbm.org.br e-
mail sbcbm@terra.com.br. 
Tiragem 2000 exemplares. 
As opiniões emitidas em 
artigos assinados não são, 
necessariamente, as mesmas 
da publicação. Comissão de 
Admissão, de Sindicância 
e Qualificação: Marcelo 
Roque de Oliveira (Sudeste), 
Glauco da Costa Alvarez (Sul), 
Francisco Gomes Rodriguez 
(Centro-Oeste), Gutemberg 
Fernandes de Araújo (Norte) 
e João Eduardo M. T. de 
Menezes Ettinger (Nordeste). 
C o m i s s ã o  E l e i t o r a l , 
Estatuto e Regimento: Fábio 
Viegas – RJ, Paulo Afonso 
Nunes Nassif – PR e Ricardo 
Baratieri – SC. Comissão 
de Relações Comunitárias, 
Leigos e Mídia: Luiz Vicente 
Berti – SP, João Batista 
Marchesini – PR, Arthur 
Belarmino Garrido Junior 
– SP e Luiz Cláudio Lopes 
Chaves – PA. Comissão de 
Recomendações: Eudes 
Paiva de Godoi – RN, Dyker 
Santos Paiva – MG, Marco 
Túlio Costa Diniz – MG e 
Jorge Laszló R. Pereira – 
RS.
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Editorial

Quando este texto for lido, com 
certeza algum tempo terá passado 
desde o inesquecível congresso de Porto 
de Galinhas. Lembranças mágicas. Mas 
qual é o tamanho do tempo? Pergunta 
difícil de responder. Às vezes o dia voa 
e em outros poucos minutos duram 
uma eternidade. Foi assim, exatamente 
assim. Minutos que duraram anos e que 
se passaram durante o caminho do meu 
quarto até o centro de convenções do 
hotel Summerville. Um flash de minha 
vida ia se passando enquanto pensava o 
que falar no meu discurso na cerimônia 
que abriria o congresso e fecharia o 
meu ciclo na diretoria da Sociedade. 
Por mais que me concentrasse, minhas 
lembranças não me deixavam. Quanto 
mais eu tentava organizar pensamentos, 
mais era inundado por uma avalanche de 
boas lembranças.

Lembranças do meu começo na vida 
médica, que coincidiu com o início da 
cirurgia bariátrica moderna no Brasil e, 
conseqüentemente, a criação da SBCB. 
Lembranças do início difícil para aceitação 
do método pela comunidade médica. 
Lembranças da primeira reunião, do 
primeiro congresso, do primeiro boletim, 
do mundial de 2002, da primeira eleição, 
da primeira crise e os consequentes 
esforços para nos mantermos unidos. Das 
infindáveis discussões: aberta ou vídeo; 
com anel ou sem anel, etc... puro tempo 
perdido. Mas principalmente lembranças 
das sólidas amizades construídas nestes 
anos, muitas delas após calorosos embates 
sobre os mais diversos assuntos.

Lembrei-me também que em certas 
ocasiões deixei o coração acima da razão 
e apaixonadamente defendi os interesses 
da nossa Sociedade. Devo, com certeza, 
ter magoado pessoas as quais, embora 
tardiamente, peço desculpas, mas espero 
que entendam que o motivo foi justo.

Lembranças... mágicas lembranças! 
Não poderia deixar de lembrar dos meus 
mestres Garrido, Barroso e Marquesini, 
aos quais sou eternamente grato pelos 
ensinamentos que em muito contribuíram 

para me tornar uma pessoa melhor.
Tive a sensação de ter realizado um 

bom trabalho nos diversos cargos que 
exerci na nossa Sociedade, mas o meu 
longo tempo não era tão longo assim e 
a realidade me trazia de volta e minhas 
lembranças, mágicas ou não, já faziam 
parte do passado. Um novo tempo 
começaria. O Thomas e sua diretoria 
assumiriam em minutos e com toda a 
certeza com os mesmos sentimentos de 
amor e zelo das diretorias anteriores.

Definitivamente foi um congresso 
maravilhoso em que os bons tempos 
voltaram. Nuvens escuras, que sempre 
trazem as tempestades, se dissiparam 
no horizonte dando lugar a dias de céu 
azul e sol de alegria e união, nossas 
maiores qualidades.

Deixando as lembranças no passado 
e fazendo uma análise do presente, 
parece-me muito claro que se hoje 
somos a segunda maior Sociedade no 
mundo, somos porque nós, cirurgiões 
bariátricos brasileiros, fomos cautelosos, 
zelosos e, principalmente, unidos em 
uma Sociedade forte que sempre olhou o 
futuro sem esquecer as lições aprendidas 
no passado. E nunca se esqueçam: 
realizamos um trabalho magnífico, 
operamos como poucos, sem a quinta 
parte das condições dos americanos 
e dos europeus. Ensinamos cirurgia 
bariátrica em todos os continentes sem 
falar na cirurgia metabólica cujo nosso 
pioneirismo e inquestionável.

Outro dia lendo um grande jornal de 
São Paulo, deparei-me com esta frase, 
que agora transcrevo para que vocês 
leiam e reflitam: “Uns têm, mas não 
podem, outros podem, mas não têm, 
nos temos e podemos“.

Obrigado Porto Mágico de Galinhas 
por nos mostrar, que quanto maior for 
a SBCBM maiores seremos. E obrigado 
amigos, por me deixarem fazer parte 
desta história.

Luiz Vicente Berti

Porto Mágico de Galinhas
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Um grande ano!

Palavra do Presidente

Caros amigos membros da SBCBM.

Agradeço seu apoio me conduzindo à Presidência 

desta importante Sociedade. Encontrei uma Sociedade 

forte, madura com muitas atividades já realizadas e 

muitas por realizar. Percebi que somente com uma 

forte união entre todos, poderemos conduzir juntos 

a Sociedade para 2010 com aquisições importantes e 

com engrandecimento de todos nós.

A Cirurgia Bariátrica está consolidada. Operações 

são realizadas em todo o país com bons resultados. 

Algumas novas propostas estão aparecendo e teremos 

que analisá-las com o devido cuidado científico. A 

gastrectomia vertical ou em manga está entre elas. 

Conforme a resolução de CFM devemos submetê-la à 

Câmara Técnica para aprovação. Faremos um Simpósio 

junto com o CBC e CFM para definir a validade desta 

técnica. Este Simpósio está programado para Julho 

deste ano.

A Cirurgia Metabólica é a coqueluche do momento. 

Muito tem se falado e nós precisamos tomar uma 

posição sobre as evidências científicas que levam a 

indicar cirurgia para o controle do diabetes tipo 2. 

Neste sentido fizemos um acordo com a Sociedade 

Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia para elaborar um Consenso conjunto 

das três sociedades. Com o auxilio e apoio dos 

clínicos, fortaleceremos nossa posição e, em especial, 

poderemos oferecer a nossos pacientes o que de 

melhor há no momento.

Todos falamos em equipes multidisciplinares 

e para isto temos as COESAS conosco. Sob a 

Presidência do Adriano Segall e Vice Presidência 

da Aida Franques estimularemos o crescimento de 

todas as especialidades envolvidas no tratamento da 

obesidade e síndrome metabólica.

Novidades estão aparecendo no cenário científico. 

Criamos uma comissão de pesquisa e novos 

procedimentos composta de colegas de notório 

saber que poderá auxiliar no desenvolvimento 

destes estudos. Dentre as novidades as operações 

endoluminares estão buscando um espaço que 

poderá ser avaliado e estimulado pela Comissão de 

Cirurgia Endoluminar que conta com a participação 

de cirurgiões e endoscopistas.

A Comissão Organizadora do Congresso Brasileiro 

de 2009 (10 a 14 de Novembro), em São Paulo, sob 

a Presidência de Luiz Vicente Berti, está preparando 

um encontro que, esperamos, seja inesquecível tanto 

do ponto de vista científico como do ponto de vista 

social.

Vamos lutar todos juntos para o engrandecimento 

de nossa Sociedade e de nossa atividade para melhor 

poder atender nossos pacientes.

Conto com todos!



X Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica Porto de Galinhas
PE - 19 a 22 de novembro de 2008
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Pernambuco foi o lugar. 
Extraordinário sucesso o 

nosso X Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Bariátrica, em Porto 
de Galinhas, Pernambuco, 
com ênfase nos Centro de 
Excelência e nos novos avanços 
e tecnologias.

A SBCBM e a Coesas 
elaboraram um extraordinário 
programa científico que se 
desenvolveu de forma organizada 
de acordo com o programa 
estabelecido. Foram 857 
membros inscritos e contamos 

com o patrocínio de nossos 
tradicionais patrocinadores 
Johnson&Johnson, Covidien, 
Stryker, H. Stratner, Olympus 
e mais: Astrazeneca; Edlo; 
Allergan; Silimed; Bhiosupply 
- Equipamentos  Médicos; 
Orcimed; Cirurgia Montserrat; 
Ottoboni; H-Tech; Allimed; 
Sigvaris; WW Sports; Doctus 
Equipamentos Médicos Ltda e Di 
Livros Editora.

N o v e  t r a b a l h o s 
apresentados foram premiados, 
3 Pôsteres, 3 Temas livres 
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orais e 3 vídeos. Também foram 
apresentados 263 trabalhos científicos 
com 3 palestrantes estrangeiros e 150 
palestrantes nacionais.

O clima do Congresso foi de total 
congraçamento e acreditamos que a 
programação social também alcançou 
o seu objetivo.

Do ponto de vista financeiro o 
Congresso foi um sucesso. Embora 
as contas não estejam concluídas, 
faltando serem computados alguns 
pagamentos oriundos das indústrias 
que nos apoiaram, com certeza haverá 
um retorno financeiro importante para 
a SBCBM.

Certamente que a CEJEM 
Ltda, a Srª Suzane Nascimento e sua 
competente equipe têm muito a ver 
com tudo isso. É nessa ocasião que 
agradecemos a todos, extensivo a 
Secretaria da Sociedade presente no 
evento com o nível excelente com que 
se desenvolveu o Congresso.

Parabéns a todos!

Edmundo Machado Ferraz
Presidente - Comissão 

Organizadora Local
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Quando a presidência da COESAS 
caiu-me nas  mãos, no final de 2006, 
relutei. Por um lado, sabia que não 
estava num bom momento para 
assumir um compromisso que iria 
exigir-me tempo e dedicação. Por 
outro, a COESAS passava por um 
momento difícil e corria o risco de 
extinguir-se. A situação pedia alguém 
para conciliar, aglutinar, que tivesse 
cautela no agir, alguém que não 
“batesse de frente”. Acreditavam 
que eu preenchia estes requisitos.

Acabei aceitando, consciente 
deste papel. Entendi que poderia 
fazer alguma coisa sem incomodar, 
sem alarde, dentro do pequeno espaço 
e recursos que possuía, tratando 
de fortalecer a estrutura, lançar 
sementes, pois a hora era essa. Só 
poderia contestar, brigar e espernear, 
quem já tivesse maturidade para 
isto, caso contrário, correríamos o 
risco de sermos vistos como “crianças 
birrentas”, e nós COESAS, estávamos 
apenas engatinhando.

O primeiro passo foi reunir uma 
equipe para trabalhar comigo. Pela 
primeira vez, dois profissionais 
assumiriam cada especialidade. A 
idéia era poder contar com ao menos 
um quando o outro tivesse alguma 
impossibilidade. Se os dois pudessem 
trabalhar juntos o tempo todo, 
melhor. Teríamos as forças somadas e 
talvez visões por ângulos diferentes, 
que só enriqueceriam nossa equipe.

Deu certo. Tive o privilégio de ter ao 
meu lado profissionais dedicados, que 
não mediram esforços para contribuir 
com seu trabalho, muitas vezes se 
deslocando de seus estados, (como 
Fernanda Colossi, do Rio Grande do 
Sul e Denise Bopp do Paraná), para 
participarem das nossas reuniões em 
São Paulo. Tive ao meu lado, acima 
de tudo, pessoas especiais e queridas. 
Formamos uma equipe que funcionou!

Recebemos a COESAS no início de 
2007, com 89 associados.  Deixamos a 
COESAS com mais de 200 associados. 
Enviamos inúmeras cartas aos 
cirurgiões, pedindo que incentivassem 
os componentes das suas equipes 
multidisciplinares a associarem-se a 
nós.

Fizemos um folder de divulgação 
da COESAS e o distribuímos nos cursos, 
simpósios e congressos. Entramos em 
contato com os órgãos representativos 
de todas as especialidades que 
compõem hoje a COESAS, divulgando a 
cirurgia bariátrica, a nossa existência, 
a necessidade de profissionais 
preparados para esta “especialidade”, 
etc. Estabelecemos o início de uma 
parceria com muitos deles.

Realizamos o Congresso COESAS 
de Curitiba, no ano passado, com a 
presença recorde de 300 inscritos. O 
nível científico, o profissionalismo e a 
maturidade das nossas apresentações, 
o clima tranqüilo e cordial em que 
transcorreu o nosso Congresso, chamou 

a atenção dos participantes e dos muitos 
cirurgiões que marcaram presença em 
muitas delas.

Começamos 2008, com três desafios: 
Realizar o “I° Fórum Discutindo 
COESAS”; Editar um livro das 
especialidades associadas e realizar o 
Congresso COESAS no Recife.

O Fórum aconteceu com grande 
sucesso no dia 25 de julho de 2008, 
em São Paulo. Reuniu especialistas 
envolvidos com a cirurgia da obesidade, 
de vários pontos do país: São Paulo, 
Ceará, Pernambuco, Distrito Federal, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
além de representantes dos Conselhos 
Regionais de diversas especialidades.

Foi, segundo palavras de uma 
participante, “o mais importante 
movimento em direção ao trabalho 
em equipe em Cirurgia Bariátrica no 
Brasil”.

Muitas questões foram levantadas e 
o material colhido pelos Coordenadores 
das Especialidades da COESAS, foi 
elaborado por eles e está reunido no 
livro “As Especialidades Associadas 
à Cirurgia Bariátrica – COESAS 
2007/2008”.

Este foi o nosso segundo desafio 
deste ano. Quase não se concretizou. 
Ter um material bom nas mãos, pronto 
para ser compartilhado com os colegas 
interessados no assunto, não basta 
para se publicar um livro! É preciso 
alguém para pagar a conta! Buscamos 

COESAS: Gestão 2007/2008
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incansavelmente por isso, meses a fio. 
Até que no dia 17 de outubro, a um 
mês do Congresso, a SBCBM, abraçou a 
nossa causa. A corrida então, passou a 
ser contra o tempo.

Conseguimos! As dificuldades 
encontradas fizeram com que o prazer 
de vê-lo pronto fosse ainda maior.

Chegamos ao nosso terceiro e 
último desafio: O Congresso do Recife! 
Trabalhamos muito em conjunto, 
tivemos reuniões, trocas de e-mails sem 
fim, ajustes e desajustes, até acertarmos 
a programação final. Conseguimos 
levar convidados de destaque nas suas 
áreas de atuação profissional, que 
prontamente aceitaram dividir conosco 
seus saberes e suas experiências, 
aos quais agradecemos por terem 
abrilhantado nosso Congresso. Mais 
uma vez, nosso trabalho foi coroado 
de êxito. O Congresso superou nossas 
expectativas! Nossa gestão chegou ao 
final.

Muito há que se conquistar neste 
caminho, mas entregamos uma COESAS 
mais sedimentada, mais forte, unida 
e atuante. Deixamos de engatinhar, 
nos colocamos em pé! Conquistamos 
reconhecimento e respeito. A hora 
agora é de buscar mais espaço, mais 
autonomia, cientificidade. Agora 
podemos querer mais, partir para as 
conquistas, buscar outros níveis.

Desejamos boa sorte ao presidente 
Adriano Segal e sua Equipe.

Saímos com a paz de quem fez o 
que foi possível e tudo o que fizemos só 
foi possível porque atuamos como uma 
verdadeira equipe multidisciplinar.

Meus agradecimentos sinceros à 
minha equipe: Marinilza Guilherme 
– Anestesia; Moacyr Pires de Mello e 
Daniel Regazinni - Cirurgia Plástica; 
Marcio Mancini – Clínica/Endocrinologia; 
Ricieri Maestá – Educação Física; 
Gláucia Jordão e Joana D’Arc Lima 
– Enfermagem; Denise Bopp e Ricardo 

Wallace – Fisioterapia; Daniela Magro 
e Fernanda Colossi – Nutrição; Carmen 
Benedetti e Simone Marchesini – 
Psicologia e Paulo Salett – Psiquiatria.

Nossos agradecimentos ao presidente 
Dr. Luiz Vicente Berti pelo apoio oferecido 
à nossa gestão e a todos que de alguma 
forma colaboraram com o trabalho. 

Tivemos muita sorte. Começamos 
com as bênçãos do Senhor do Bonfim 
e muito Axé, na Bahia, no Congresso 
de 2006, passamos pelos salões 
aristocráticos do Clube Curitibano no 
Congresso de 2007 e encerramos em 
alto estilo, naquele paraíso chamado 
Porto de Galinhas!

Sucesso à nova gestão!

Aída R. M. Franques
Presidente da COESAS

2007/2008
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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$ 360,00 para cirurgiões e R$ 130,00 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 100 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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