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Dr. Ricardo Cohen 
assume a

presidência da 
SBCBM
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Congressos em Bonito - MS 
encerram atividades da SBCBM 
em 2010
O XIII Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e o II Congresso 
Pan-Americano de Cirurgia do Diabetes tipo 2, realizados entre os dias 17 e 20 de novembro 
em Bonito – MS, fecharam com chave de ouro as atividades da SBCBM em 2010.
Os 700 congressistas tiveram a oportunidade de conciliar a visita aos principais pontos 
turísticos da cidade com o conteúdo científi co dos congressos, que foi enriquecido pela 
presença de grandes convidados internacionais.

Dr. Ricardo Cohen é o novo 
presidente da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 

(SBCBM).  O especialista, que 
fi cará a frente da instituição pelo 

próximo biênio (2011 e 2012), 
substituirá o Dr. Thomas Szego, 
que presidiu a SBCBM entre os 

anos de 2009 e 2010.
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Entre os dias 17 e 20 
de novembro a cidade 
de Bonito recebeu o 

XII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica e o II Congresso 
Pan-Americano de Cirurgia do 
Diabetes. Os eventos fecharam 
com chave de ouro as atividades 
da SBCBM em 2010.
Realizado pela primeira 
vez na região centro-oeste 
do País, os congressos 
contaram com a participação 
de aproximadamente 700 
congressistas que também 
puderam aproveitar para 
explorar a cidade de Bonito, 
que oferece mais de 30 opções 
de passeios junto à natureza, 
entre elas a cinematográfica 
Gruta do Lago Azul, tombada 
pelo Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN.
Os congressos contaram com a 
participação de seis renomados 
profi ssionais internacionais 
que enriqueceram o conteúdo 
científi co dos eventos, são eles: 
Dr. Carel Lê Roux, da Inglaterra, 
Dr. Nicola Scopinaro, da Itália, 
e Drs. Francesco Rubino, Scott 
Shikora, Keith Kim e Mathias L. 
Foboi, dos Estados Unidos.
A noite de abertura do 
congresso, que contou com 
a presença do governador 
do Estado do Mato Grosso 
do Sul, André Puccinell i, 
foi marcada pela entrega 
dos certif icados aos novos 

membros titulares e pela 
transmissão do cargo de 
presidente da SBCBM. Dr. 
Thomas Szego, presidente 
da SBCBM no biênio 2009 e 
2010, passou o cargo para 
o Dr. Ricardo Cohen, que  
f icará a frente da Sociedade 
pelos próximos dois anos.
Os próximos congressos já 
estão confi rmados. Em 2011 os 
eventos ocorrerão em Gramado, 
principal destino turístico do 
Rio Grande do Sul. Em 2012 o 
congresso será em Maceió, local 

escolhido durante a assembléia 
realizada com os membros 
titulares.
A SBCBM aproveita para 
agradecer a parceria de todos 
os associados neste ano de 
2010 e deseja a todos um 
2011 de muita saúde, paz e 
realizações.

O Informativo SBCBM é uma 
publicação da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica
Filiada à IFSO – International 
Federation for the Surgery of 
Obesity

R. Maestro Cardim, 560
16º andar – cj.166
CEP 01323-001
Bela Vista – São Paulo – SP

Tel 11 3284-6951
Fax 11 3284-8298
site www.sbcbm.org.br
Tiragem 1000 exemplares.

As opiniões emitidas em 
artigos assinados não são, 
necessariamente, as mesmas da 
publicação.

Produção editorial:
Target Consultoria em 
Comunicação Empresarial 
redacao@targetsp.com.br
Tel.: (11) 3063.0477

Jornalista responsável e editor:
Ronald Nicolau - MTB 23.068

Redação:
Rafael Ernandi

Projeto Gráfi co
Ympressograf (11) 3283.5040

Diretoria SBCBM:

Presidente:
Ricardo Cohen - SP

Vice Presidente:
Josemberg Campos - PE

Secretário:
Daoud Nasser- PR

Vice Secretário:
Fabio de Almeida- SE

Tesoureiro:
Claudio Mottin-RS

Vice Tesoureiro:
Antonio Carlos Valezi- PR

Vice Presidente executivo
Carlos A Schiavon - SP

Expediente Um marco na história
Sociedade Bras i le i ra de
Cirurgia Bariátrica e Metabólica

Editorial

Gruta do Lago Azul 
Bonito - MS



Boletim

3

Dr. Thomas Szego faz balanço do 
seu mandato

Dr. Thomas Szego
Ex-presidente da SBCBM 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica

É chegado o fi m 
deste mandato. 
Dois anos de 
trabalho intenso, 
mas muito 
produtivo

Caros amigos membros da 
SBCBM,
É chegado o fi m deste mandato.
Dois anos de trabalho intenso, 
mas muito agradável e produtivo. 
Junto a vários colegas que às 
quintas-feiras passavam suas 
manhãs reunidos na sede da 
Sociedade para alcançarmos 
algumas das metas colocadas em 
nossa posse.
Nossa sede passou por pequena 
reforma ou, poderíamos dizer, 
revisão sendo instalado um 
projetor multimídia em nosso 
auditório. Desde então podemos 
realizar reuniões e cursos na nossa 
sede e ainda alugar o espaço com 
renda revertida para a SBCBM.
Nosso site foi redesenhado e fi cou 
mais interativo. Incentivamos o 
fórum de debates e um arquivo 
com trabalhos e teses relativas a 
cirurgia bariátrica e metabólica.
Em Julho de 2009, sob a 
coordenação do Dr. Carlos 
Domene e do Dr. Alexandre Elias 
realizamos em conjunto com 
o CBC a Ofi cina de Trabalho 
de Gastrectomia Vertical que 
culminou com a provação da 
técnica pelo CFM.
Em novembro do mesmo ano, 
o XI Congresso da SBCBM e o 
I Panamericano de Cirurgia do 
Diabetes tipo 2, capitaneados 
pelo Dr. Luiz Vicente Berti e Dr. 
Ricardo Cohen, foi um sucesso 
sem precedentes. Dezesseis 
convidados estrangeiros e 
inúmeros nacionais brindaram 

os cerca de 1300 inscritos com 
palestras e painéis de altíssimo 
nível.
Implementamos o 
desenvolvimento de Centros de 
Excelência fazendo convênio com 
a Surgical Review Corporation 
(SRC) para acreditar nossos 
Centros.
Iniciamos o processo de Área de 
Atuação para a Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica criando uma 
comissão composta pelos colegas 
Dr. Fernando Barroso, Dr. Bruno 
Zilbersteine e Dr. Claudio Mottim.
Sob Coordenação do Dr. 
Paulo Nassif, iniciamos o 
desenvolvimento do complexo 
vitamínico para os pacientes 
operados.
Representados pela Galzuinda M. 
Figueiredo, reativamos a Comissão 
de Bariátrica na ANS
O XII Congresso da SBCBM e 
II Panamericano de Cirurgia do 

Diabetes tipo 2, realizados de 17 
a 20 de novembro na cidade de 
Bonito - MS, graças aos esforços 
de muitos ( Dr. James Camara 
e seu time, Dr. Carlos Domene, 
Dr. Ricardo Cohen, Dr. Alexandre 
Elias, Dr. Marçal Rossi, e outros 
tantos que não caberia neste 
curto texto) atingiu seus objetivos: 
alto nível científi co; boa diversão 
e bom congraçamento entre os 
presentes.
Tudo isto só foi possível pelo 
trabalho conjunto dos colegas, 
COESAS, as secretárias da 
SBCBM, nossos patrocinadores e 
familiares.
A todos os meus mais profundos 
agradecimentos.
Ao Dr. Ricardo Cohen os mais 
sinceros desejos de uma gestão 
cheia de realizações.
Thomas Szego
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Palavra do Presidente

Amigos ,
Antes de ‘traçar nossa 
rota de voo’ para os 

próximos dois anos, em nome 
dos membros da nova Diretoria,  
Dr. Josemberg Campos, Dr. 
Claudio Mottin, Dr. Antonio 
Carlos Valezi, Dr. Fabio Oliveira, 
Daoud Nasser e Dr. Carlos A 
Schiavon, agradeço a confi ança 
depositada para dirigir a querida 
SBCBM.
Dentre inúmeros objetivos, 
abaixo estão nossas principais 
metas para o próximo biênio.
Somos pioneiros mundiais 
no tratamento cirúrgico do 
diabetes mellitus tipo 2 e 
suas comorbidezes. E daí? 
Isso nos traz uma enorme 
responsabilidade que é  
sedimentar a credibilidade da 
comunidade medico-científi ca de 
nacional e internacional. Como? 
Estimulando as pesquisas 
clínicas sérias, com estudos 
randomizados e controlados 
e séries clínicas para a 
identifi cação dos mecanismos de 
ação secundários ao tratamento 
cirúrgico. Com isso, buscamos 
a aproximação, que está a 
todo vapor, das Sociedades de 
Endocrinologia e Diabetes (SBEM 
e SBD).
Refl etindo seriedade, podemos 
avançar para mostrar que 
o IMC não deve ser o único 
marcador que defi na a indicação 
operatória para os obesos. É 
um caminho longo e trabalhoso. 

Mas asseguramos a todos que 
já estamos em velocidade de 
cruzeiro.
Também temos de qualquer 
forma que mostrar para as 
fontes pagadoras que o 
acesso videolaparoscópico 
é a melhor opção para o 
tratamento cirúrgico da 
obesidade. A escolha via 
de acesso é prerrogativa do 
médico assistente e de seu 
paciente. Somente desses dois 
protagonistas. Também nesse 
mesmo esteio, é necessário que 
as agencias reguladoras, como a 
ANS, percebam que as técnicas 
descritas na resolução do 
CFM e consagradas no mundo 
sejam devolvidas ao rol de 
procedimentos a serem cobertos 
pelas operadoras de saúde. 
Não existe critério algum para 
justifi car a retirada da banda 
gástrica ajustável do arsenal 
terapeutico bariátrico. Abrimos 
para atuar nessas questões 
vários ‘fronts”. E acredito que 
avançaremos fi rmes nessas 
questões.
Continuaremos também 
os trabalhos iniciados 
pela Diretoria anterior com 
relação à transformação da 
Cirurgia Bariátrica em área de 
atuação. Se até a ecografi a 
e a hansenologia  são areas 
de atuação, não existe razão 
plausível para que os cirurgiões 
bariátricos  e suas intervenções, 
que promovem em um único ato, 

que tem índices pequenos de 
complicações, emagrecimento 
efetivo e sustentado, controle 
do diabetes, hipertensão 
arterial, hiperlipidemia, refl uxo 
gastroesofageano, apnéia do 
sono dentre inúmeras doenças 
não seja considerada área de 
atuação pela AMB.
Finalmente, organizaremos 
os dois próximos Congressos 
Brasileiro de Cirurgia Bariátrica 
e Panamericano de Terapias  
Cirúrgicas e Clínicas do Diabetes 
tipo 2, que serão eventos 
inesquecíveis,.
Contamos com o apoio e 
principalmente a ajuda de todos

Feliz 2011
Ricardo Cohen

Principais metas para o 
próximo biênio

Antes de traçar 
nossa rota de voo 
para os próximos 
dois anos,  em 
nome da diretoria, 
agradeço a 
confi ança depositada 
para dirigir a querida 
SBCBM

Dr. Ricardo Cohen
Presidente da SBCBM Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica

Nova diretoria  
2011/2012

presidente
Ricardo Cohen - SP

vice presidente
Josemberg Campos - PE

secretário

Daoud Nasser- PR

vice secretário
Fabio de Almeida- SE

tesoureiro
Claudio Mottin-RS

vice tesoureiro
Antonio Carlos Valezi- PR

vice presidente executivo
Carlos A Schiavon - SP
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Congressos

A cidade de Gramado, 
principal destino turístico 
do Rio Grande do Sul, foi 

escolhida para receber no ano 
de 2011 o XIII Congresso da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica e o III 
Congresso Pan-Americano de 
Cirurgia do Diabetes tipo 2.
O evento será realizado entre 
os dias 09 e 12 de novembro, 
no Centro de Convenções do 
Serrano Resort, e reunirá os 
principais profissionais do País 
que discutirão sobre obesidade 
e os avanços no controle do 
diabetes tipo 2 por meio de 
cirurgia. “Estamos empolgados 
com a realização dos congressos 
em Gramado, que é uma cidade 
com uma sofisticada infra-
estrutura e diversas atividades 
e passeios para que os 
congressistas também possam 
desfrutar com a sua família”, 
diz o presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica, Dr. Ricardo Cohen
Além de contar com a 
participação de grandes 
profissionais brasileiros, os 
congressos terão também a 
presença de diversas autoridades 
médicas internacionais que 
participarão do evento com o 
intuito de discutir as melhores 
alternativas e as novidades 
no combate às doenças. 

“Acreditamos que o crescente 
sucesso nos procedimentos 
bariátricos deve-se aos 
profissionais que atuam de 
forma integrada. Para manter 
o alto padrão, recomenda-
se capacitação constante e 
atualização de novas técnicas. 
A diversidade de conhecimento, 
experiências e habilidades 
será a sinergia que resultará 
em avanços importantes para 
a comunidade médica, e, 
sobretudo valorizando 
a contribuição 
individual de cada 
especialista dentro 
da cirurgia bariátrica e 
metabólica”, destaca Dr. 
Ricardo Cohen.

SBCBM escolhe Gramado 
como sede de seus 
congressos em 2011
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Comunidade SBCBM surpreendeu 
com Congresso em Bonito

Entre os dias 17 e 20 de 
novembro, em Bonito, 
Mato Grosso do Sul, tive 

a felicidade de acompanhar o 
resultado de nosso trabalho 
de quase três anos frente à 
organização do XII Congresso da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica e posso 
dizer, com toda a certeza, que o 
resultado que presenciei foi o de 
total sucesso.
Também pude notar que a 
relevância de nosso Congresso 
pode ser provada pela grandeza 
dos palestrantes internacionais 
que nos honraram com suas 
participações, além de todos os 
grandes nomes brasileiros da área 

e de renomados endocrinologistas 
que também se fi zeram presentes. 
Aproveito, ainda, para ressaltar 
a brilhante participação de 
todas as COESAS em Bonito, 
o que reforça a importância 
da interdisciplinariedade dos 
profi ssionais da saúde para o 
ganho de toda a medicina. 
Outra maneira de medirmos o 
sucesso deste XII Congresso 
é através dos resultados 
apresentados em cada palestra 
e em cada debate. Nas 
apresentações realizadas em 
Bonito tivemos a oportunidade 
de perceber que as discussões e 
proposições de técnicas para se 
chegar à cura do diabetes tipo 2 

para pessoas com IMC abaixo de 
35 estão cada vez mais avançadas. 
Isso prova a importância de 
realizarmos simultaneamente ao 
Congresso de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica o II Congresso Pan-
Americano de Cirurgia do Diabetes 
Tipo 2, pois, como todos sabemos, 
a obesidade é uma patologia 
multidisciplinar, sendo fundamental 
a integração de todas as áreas 
da medicina, psicologia, nutrição, 
endocrinologia, enfermagem, 
entre outras, para lidarmos, da 
melhor maneira possível, com essa 
condição. 
Também devemos ressaltar a 
importância da atitude arrojada 
do Dr Thomas Szego e Dr Carlos 

Congressos
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Eduardo Domene em apostarem 
e incentivarem a realização do 
nosso Congresso em uma cidade 
do porte de Bonito que, apesar 
de provar que tem estrutura para 
receber esse tipo de evento, 
está localizada no interior do 
Centro-Oeste, no coração do 
Brasil, fora das tradicionais rotas 
que costumeiramente sediam 
eventos desta grandeza. Com 
isso, damos início ao processo de 
interiorização da nossa sociedade, 
que começa a ter seus trabalhos 
difundidos também em outros 
centros do Brasil, indo além do 
eixo Rio-São Paulo. Ao Dr Thomas 
e Dr Domene os meus mais 

sinceros agradecimentos por esta 
oportunidade e iniciativa. 
Em suma, não tenho dúvidas ao 
afi rmar que este foi o maior evento 
médico já realizado em Mato 
Grosso do Sul. Um verdadeiro 
marco para a medicina no Estado, 
que ganha espaço nacional no 
ramo de cirurgia contra obesidade. 
Mais do que isso, o sucesso do XII 
Congresso da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
prova que nossos profi ssionais 
brasileiros não perdem de ninguém 
no mundo quando falamos em 
medicina inovadora e de qualidade. 
Também foi com satisfação 
que presenciei o encantamento 

daqueles que prestigiaram nosso 
evento com a cidade de Bonito 
e suas belezas naturais e ainda 
com a estrutura de seu Centro de 
Convenções. 
Para isso, não medimos esforços 
para disponibilizar toda a estrutura 
necessária para uma organização 
à altura de nossos congressistas 
e palestrantes. Devo ressaltar 
que, nesses quesitos, tivemos 
apoio irrestrito do Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul, 
garantindo, por exemplo, qualidade 
na recepção e transporte dos 
participantes. Isso é mais uma 
prova de que as sociedades e 
os próprios municípios precisam 

abrir seus olhos para esse tipo de 
congresso, pois movimenta toda a 
economia local.
Agradeço a todos que me 
ajudaram na organização desse 
grande evento, a todos os 
palestrantes, congressistas e mais 
de 50 inscritos internacionais. 
Encontramo-nos novamente no 
ano que vem, em Gramado, Rio 
Grande do Sul, para o próximo 
evento.

James Câmara,
Pres. Comissão Organizadora 
XII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica
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Olá, amigos das COESAS e 
da SBCBM,
Antes de mais nada, tenho 

que fazer vários agradecimentos 
públicos a vários amigos e 
amigas, doutores e doutoras. E 
por vários motivos. Infelizmente, 
cometerei injustiça com os não 
nominados, já que o espaço é 
limitado. Mas gostaria de citar 
Aída Franques, Alexandre Elias, 
Arthur Garrido, Carlos Domene, 
Cláudio Mottin, Daniel Regazzini, 
Débora Kussunoki, James 
Câmara, Margareth dos Santos, 
Maria Aparecida Larino, Marisa 
Zancaner, Paulo Rosenbaum, 
Moacyr Pires de Mello, Thomas 
Szegö, Ricardo Cohen e a todas 
as subcomissões de COESAS, 

entre tantos outros.
Vou prosseguir falando do 
ineditismo da minha situação 
e da situação da Aída: sermos 
escolhidos novamente 
para fi carmos à frente da 
COESAS foi uma honra e uma 
responsabilidade que acredito 
ser maior do que a simples soma 
das responsabilidades de dois 
mandatos independentes.
Nossa área é marcada por 
uma característica que apenas 
falsamente dá a sensação de 
ter apenas aspectos agradáveis 
e dinâmicos: a pluralidade dos 
componentes. E isso se torna mais 
visível nos encontros científi cos, 
como os Congressos Brasileiros 
e, nossa novíssima tradição, as 

reuniões que vimos fazendo nas 
dependências da Sede da SBCBM 
em alguns sábados. 
Mas aqui vou falar especifi camente 
dos últimos dois congressos e, 
mais detidamente, do de Bonito.
Em São Paulo, em 2009, 
conquanto tivéssemos 
apresentado notável nível científi co 
em nossas palestras, recebemos 
três tipos de queixa: o primeiro se 
referia à complexidade de algumas 
apresentações e o segundo 
tipo, à primariedade de algumas 
apresentações. O que isso 
signifi ca? Que nossa população 
e duplamente diversifi cada. Não 
só temos profi ssionais com 
ampla experiência num extremo 
e profi ssionais neófi tos no outro, 

A COESAS FEZ BONITO!

Evento

*Adriano Segal
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como estes dois grandes grupos 
são internamente formados por 
profi ssionais de diversas áreas! 
E sabíamos disso, tanto que 
optamos por deixar o programa 
dividido em duas partes: o Curso 
Básico de COESAS, destinado 
aos que ainda conheciam pouco e 
para que um profi ssional soubesse 
o básico das outras áreas e o 
programa corrido, com mesas que 
pretendiam se aprofundar mais . O 
terceiro tipo de queixa foi relativo à 
pouca interatividade do congresso, 
com poucos temas livres e poucos 
pôsteres.
Pois bem, em Bonito, tivemos 
um número expressivo de temas 
livres e de pôsteres de excelente 
qualidade, o que justifi cou a 

premiação de melhor tema livre 
e de melhor pôster, seguindo o 
modelo da SBCBM, mas inédita 
na COESAS. Além disso, em 
Bonito tivemos mais de 33% 
do número total de inscritos de 
todo o congresso, proporção 
também inédita nos congressos 
da SBCBM. Se lembrarmos 
das difi culdades específi cas às 
especialidades associadas, estes 
são números dignos de felicitação.
E, no mínimo, tão importante 
quanto estes números foi a 
preocupação por parte dos 
cirurgiões com o incremento 
do sucesso de nossos 
futuros congressos. Tivemos 
oportunidade de conversar com 
vários deles e novas e vibrantes 

idéias que lá surgiram estão sendo 
amadurecidas. 
Só que nada disso vai ser “a 
piece of cake”, como os anglo-
saxões gostam de falar. Muito 
trabalho, muita dedicação e muita 
abnegação são necessários para 
que possamos ter reais chances 
de assistirmos a congressos mais 
abrangentes e satisfatórios dos 
que o que tivemos até novembro 
deste ano. O que não pouco...
Vocês estão dispostos a 
participar? Ótimo! Esperamos por 
isso!

Adriano Segal
Presidente da COESAS - SBCBM (Comissão de Especialidades 
Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica), 
biênios 2009-2010, 2011-2012
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Mural de fotos
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A Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica (SBCBM) 

fechou uma parceria com a 
Surgical Review Corporation 
(SRC) para avaliar a qualidade dos 
serviços oferecidos no Brasil na 
área de cirurgia bariátrica.
O processo de certifi cação 
tem a fi nalidade de criar uma 
cultura de segurança e qualidade 
dentro de uma organização que 
continuamente se esforça para 
melhorar os processos de cuidado 
ao paciente.
A Certifi cação do SRC comprova 
a excelência dos processos, dos 
profi ssionais e da infraestrutura 
oferecida para as cirurgias de 
obesidade com o mais alto nível 
de efi cácia, efi ciência e segurança 
no tratamento do paciente com 
obesidade mórbida. “A Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica está muito orgulhosa 
pela parceria com a SRC. É um 
passo muito importante para 
o futuro da cirurgia bariátrica 
e metabólica em nosso país”, 
declara o presidente da SBCBM, 
Dr. Ricardo Cohen.
Para conseguir a certifi cação, 
a instituição passa por um 
processo de avaliação médica, 

de equipes e procedimentos. 
Somente as instituições que 
atendem 100% dos requisitos 
conseguem a certifi cação. “A cada 
ano está crescendo o número 
de cirurgias bariátricas no Brasil. 
Só no ano passado foram 30 
mil procedimentos cirúrgicos 
para controle da obesidade e a 
certifi cação da SRC signifi ca que a 
instituição está em conformidade 
com os mais avançados padrões 
internacionais de qualidade técnica 
e de gestão. Signifi ca ser mais 
bem preparado para atender ao 
paciente e ter excelência em todos 
os procedimentos realizados”, diz 
Dr. Ricardo Cohen.
Com cerca de mil membros 
associados, a SBCBM é 
a segunda maior entidade 
do segmento no mundo. A 
certifi cação de excelência de 
qualidade refl ete a posição 
de liderança da sociedade na 
busca pela melhoria contínua do 
procedimento no Brasil. 
A Surgical Review Corporation 
(SRC) é uma organização 
americana sem fi ns lucrativos, 
dedicada a promover a 
segurança, efi cácia e efi ciência 
do atendimento na área de 
cirurgia bariátrica e metabólica. 

Para apoiar o desenvolvimento 
de práticas seguras para o 
tratamento da obesidade mórbida 
e  condições associadas, a SRC 
lançou o programa de excelência 
para a cirurgia bariátrica, que 
visa certifi car as entidades que 
atendem 100% dos requisitos de 
segurança do paciente, seguindo 
padrões internacionais de 
qualidade.

SBCBM fecha parceria com entidade 
internacional para certifi car serviço de 
cirurgia bariátrica no Brasil
Certifi cação concedida pela Surgical Review Corporation garante a excelência 
dos processos, dos profi ssionais e da infraestrutura ofecerida para as 
cirurgias de obesidade

Parceria

Dr. Thomas Szego 
e Dr. Carlos 
Schiavon assinam 
parceria com SRC
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