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A SBCBM vai realizar, de 9 a 12 de novembro, o XIII Congresso da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e o III Congresso Pan-Ame-
ricano de Cirurgia do Diabetes Tipo 2. Com a participação de profissionais 
de destaque do Brasil e do exterior, os eventos acontecerão em Gramado, 
no Rio Grande do Sul. 

De 28 a 30 de março, aconteceu o 2º Con-
gresso Mundial de Intervenção para Terapia 
do Diabetes Tipo 2, em Nova Iorque (EUA), 
com a participação dos mais notáveis espe-
cialistas em diabetologia e cirurgia bariátrica 
e metabólica do mundo inteiro. Um dos des-
taques do evento foi a conferência da Fede-
ração Internacional do Diabetes. A entidade 
defendeu a cirurgia bariátrica como tratamento 
para diabéticos com IMC entre 30 e 35 kg/m² 
(obesidade leve). 

A SBCBM vem promovendo, desde janeiro, a campanha nacional Obesida-
de sem Marcas: Cirurgia Menos Invasiva é um Direito, cujo objetivo é cons-
cientizar a população em geral sobre os benefícios da aplicação da técnica 
videolaparoscópica nas cirurgias bariátricas. Para isso, a entidade decidiu 
investir em diferentes ações de divulgação e mobilização. 

Patrocinadores Diamante:
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SBCBM lança ações em prol
da cirurgia videolaparoscópica 

Desde abril, a Socie-
dade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica (SBCBM) realiza 
a campanha nacional Obesi-
dade sem Marcas: Cirurgia 
Menos Invasiva é um Direito. 
A finalidade da iniciativa é 
chamar a atenção para o di-
reito de os pacientes obesos 
com indicação para cirurgia 
de redução de estômago 
serem operados por videola-
paroscopia -  método menos 
invasivo e mais seguro em 
comparação com a cirurgia 
aberta convencional (lapa-
rotomia).    

Para atingir esse objetivo, 
foram idealizadas diferen-

tes ações de divulgação 
e mobilização. A primeira 
delas foi a criação de um 
site específico (http://www.
obesidadesemmarcas.
com.br), por meio do qual 
qualquer pessoa pode se 
engajar no movimento, além 
de ter acesso a um conteúdo 
completo e atualizado sobre 
o tratamento cirúrgico da 
obesidade.

“Com essa ação online, que-
remos alertar que a opção 
pela cirurgia menos invasiva 
é uma decisão do médico 
e um direito do paciente”, 
explica o presidente da 
SBCBM, Dr. Ricardo Cohen. 
A campanha online também 

vem sendo divulgada por 
cerca de 60 blogues e mais 
de 230 comunidades no 
Orkut, além de pelo Twitter e 
pelo Facebook.   

ABAIXO-ASSINADO

Dentro desse site específi-
co, a SBCBM implementou 
outra ação bastante impor-
tante: um abaixo-assinado 
online. Quais foram os 
objetivos? Fomentar a dis-
cussão em torno dos bene-
fícios proporcionados pela 
cirurgia bariátrica por via 
videolaparoscópica entre 
médicos e pacientes. E, 
ainda, conscientizar órgãos 

Campanha
regulatórios e sociedade 
civil sobre a segurança, a 
eficácia e a necessidade de 
ampliar o acesso a esse tipo 
de procedimento cirúrgico 
no combate à obesidade 
e, sobretudo, no controle 
de doenças associadas ao 
quadro da obesidade.

O abaixo-assinado ficou no 
ar durante todo o período de 
consulta pública (de 15 de 
abril a 21 de maio) para a 
atualização do Rol de Proce-
dimentos e Eventos em Saú-
de, previsto para entrar em 
vigor em janeiro de 2012. A 
iniciativa foi realizada pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) -  órgão 
vinculado ao Ministério da 
Saúde que regula o mercado 
de planos de saúde no país.  
A SBCBM conseguiu levan-
tar mais de 2.000 assinatu-
ras com o abaixo-assinado, 
enviado à ANS no dia 20 de 
maio. 

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Para reforçar a campanha 
Obesidade sem Marcas, 
a SBCBM decidiu também 
elaborar um manual com in-
formações detalhadas sobre 
obesidade, suas doenças 
associadas e as formas mais 
eficazes de tratamento. A 
publicação foi distribuída a 

profissionais de saúde, ges-
tores públicos, parlamenta-
res, acadêmicos, pesquisa-
dores e demais interessados 
em conhecer melhor a 
obesidade, suas doenças 
associadas e as formas mais 
eficazes de tratamento.

As informações foram base-
adas no Consenso Brasileiro 
Multissocietário em Cirurgia 
da Obesidade, aprovado em 
2006 pelas seguintes entida-
des: 

    • SBCBM;
    • Colégio Brasileiro
       de Cirurgiões;
    • Colégio Brasileiro
       de Cirurgia Digestiva;
    • Sociedade Brasileira
       de Cirurgia Laparoscópica;
    • Associação Brasileira
       para o Estudo
       da Obesidade; 
    • Sociedade Brasileira
       de Endocrinologia
       e Metabologia.

Outra iniciativa importante 
foi a criação de um material 
informativo para jornalistas 
dos principais veículos de 
comunicação do país sobre 
a obesidade, as causas 
mais comuns, os riscos 
associados à doença, os 
tipos de cirurgia aprovados 
no Brasil e seus benefícios, 
entre outros assuntos.

BENEFÍCIOS DA VIDEOLAPAROSCOPIA

Menos invasiva e aplicável em todas as técnicas cirúrgicas, 
a videolaparoscopia representa uma das maiores evoluções 
tecnológicas da medicina. Na cirurgia aberta, o médico 
precisa fazer um corte de 10 a 20 centímetros no abdômen 
do paciente, enquanto na videolaparoscopia são feitas de 
quatro a sete mini-incisões de 0,5 a 1,2 centímetros cada 
uma, por onde passam as cânulas e a câmera de vídeo. O 
registro fica gravado e o paciente pode levar uma cópia de 
DVD como um documento da operação. 

Os principais benefícios da cirurgia videolaparoscópica 
são: método menos invasivo, redução do tempo de cirurgia, 
menos dias de internação, diminuição de riscos de infecção 
em comparação com a cirurgia aberta, menor incidência de 

hérnia no local da incisão e a possibilidade de o paciente 
voltar às suas atividades rotineiras em menos tempo.   

No entanto essa técnica mais moderna ainda não está disponí-
vel para todos os pacientes brasileiros, em virtude de o proce-
dimento não ser amplamente coberto pelos planos de saúde.    

O presidente da SBCBM, Dr. Ricardo Cohen, garante que o 
método, apesar de ter um custo mais elevado, representa 
uma economia a médio prazo, pagando-se em cerca de seis 
meses. “As despesas da cirurgia videolaparoscópica são 
plenamente justificáveis, levando-se em conta os gastos 
relacionados à obesidade e o impacto disso no orçamento 
dos indivíduos e do país”, explica.

Eleuses Paiva (centro), ex-presidente da AMB e deputado federal, um dos parlamentares visi-
tados pela diretoria da SBCBM. Na foto com o vice-presidente executivo da Sociedade, Carlos 
Schiavon (esq.), e um dos representantes da entidade em Brasília, Orlando Faria (dir.)
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Congressos

SBCBM realiza congressos
em novembro

Entre os dias 9 e 12 de 
novembro, a Socieda-
de Brasileira de Cirur-

gia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM) promoverá simulta-
neamente dois importantes 
congressos: 

• XIII Congresso da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica 

DR. ANICETO BALTASAR 
TORREJÓN
Fundador da Sociedade 
Espanhola de Cirurgia
da Obesidade 

DR. ANTONIO JOSÉ
TORRES GARCIA
Presidente da Sociedade 
Espanhola de Cirurgia
da Obesidade e Doenças 
Metabólicas 

DR. CAMILO BOZA
Cirurgião do aparelho
digestivo do Centro para
o Tratamento da Obesidade 
da Pontifícia Universidade 
Católica do Chile 

DR. CAREL W. LE ROUX
Pós-graduado em Educação 
Médica na Inglaterra       
 

DR. CHRISTOPHER 
THOMPSON
Especialista em cirurgia
endoscópica para obesida-
de mórbida, Estados Unidos 

DR. DAVID E. CUMMINGS
Diretor do Centro de Pesqui-
sa de Diabetes e Endocri-
nologia da Universidade de 
Washington, Estados Unidos 

DR. DAVID KENDALL
Chefe do Escritório Médico 
e Científico da Associação 
Americana de Diabetes 
(ADA), Estados Unidos 

DRA. DONNA RYAN
Presidente da Sociedade 
Americana da Obesidade, 
Estados Unidos 

DRA. ELISA FABBRINI
Pós-doutorada em Nutrição 
e Metabolismo pela Escola 
de Medicina da Universida-
de de Washington,
Estados Unidos 

DR. FRANCESCO RUBINO
Diretor do Centro
de Cirurgia de Diabetes
da Faculdade de Medicina 
Weill Cornell,
Estados Unidos 

DR. FREDRIK BÄCKHED
Especialista em Microbiolo-
gia Celular e Fisiologia
de Ratos na Suécia 

DR. JOSEP VIDAL
Professor da Escola
de Nutrição e Diabetes
da Universidade
de Barcelona, Espanha

DR. LEE KAPLAN
Pesquisador do Hospital 
Geral de Massachusetts, 
Estados Unidos  

DR. MICHEL  GAGNER
Especialista em Cirurgia 
Minimamente Invasiva
no Canadá 

DR. PHILIP SCHAUER
Diretor do Departamento
de Cirurgia Bariátrica
da Clínica Cleveland,
Estados Unidos 

DR. SAMUEL KLEIN
Diretor do Centro de Nutri-
ção Humana da Escola de 
Medicina da Universidade de 
Washington, Estados Unidos

     
A SBCBM já deu início aos 
Cursos de Urgências Bariá-
tricas de 2011. Até o momen-
to, já foram realizados três 
cursos, coordenados pelas 

Diretorias dos Capítulos 
de São Paulo e do 

Paraná. A iniciativa 
tem como objetivo 

fornecer infor-
mações atu-
alizadas aos 
profissionais 
que atuam 
na área de 
cirurgia ba-
riátrica. São 
eles:  cirur-

giões (gerais, bariátricos e 
digestivos), clínicos, médicos 
(residentes, de emergência e 
de pronto-socorro) e plan-
tonistas de intercorrências 
hospitalares. Nos próximos 
meses, as Diretorias dos 
Capítulos do Paraná e do Rio 
Grande do Sul vão promover 
mais dois cursos, em 2 de 
julho (em Curitiba) e 6 de 
agosto (em Porto Alegre). 
Todos os Capítulos e Dele-
gacias da SBCBM contam 
com o total apoio da Diretoria 
nacional da entidade para a 
realização desses cursos em 
seus estados.

Inscreva-se!
As inscrições já estão aber-
tas e podem ser feitas até o 
início da abertura dos even-
tos. Para se inscrever, basta 
acessar o site da SBCBM 
(http://www.sbcbm.org.br). 
Logo após o preenchimento 
da ficha de inscrição, o inte-
ressado receberá instruções 
para efetuar o pagamento da 
taxa relativa à sua categoria 
de participante.  Quem fizer 
a inscrição até o dia 30 de 
setembro terá desconto nos 
valores a serem pagos. Em 
caso de dúvidas, é só entrar 
em contato com a empresa 
organizadora, CCM Eventos, 
por meio do e-mail congres-
sos@ccmeventos.com.br. 

Convidados internacionais
Veja quem são os profissionais estrangeiros que participarão dos congressos

• III Congresso Pan-america-
no para Tratamento do Diabe-
tes Mellitus Tipo 2: Alternati-
vas Clínicas e Cirúrgicas

Os eventos acontecerão no 
Centro de Convenções do 
Serrano Resort, em Gramado, 
Rio Grande do Sul. Renoma-
dos cientistas, diabetologis-
tas e cirurgiões brasileiros e 
estrangeiros discutirão sobre 
obesidade, as formas mais 
eficazes de tratamento da 

doença e os benefícios das 
cirurgias bariátricas para o 
controle do diabetes tipo 2.

“Acreditamos que haverá mais 
de 1.400 inscritos, principal-
mente da América Latina. 
Entre eles, médicos, residen-
tes de cirurgia e estudantes”, 
afirma o Dr. Cláudio Corá
Mottin, presidente da Comis-
são Organizadora dos Con-
gressos. “Além disso, estamos 
recebendo muito apoio de 
empresas parceiras e sócios.”

Envie 
seu trabalho

Os interessados em apre-
sentar trabalhos científicos 

deverão enviar os respectivos 
resumos até o próximo dia 26 

de julho. Todas as orientações 
estão disponíveis no site da 

SBCBM. Vale lembrar que 
todos os inscritos rece-

berão certificados de 
participação.

Faça 
sua reserva

Informações sobre passa-
gens e hospedagem podem 
ser obtidas com a agência 

Fellini Turismo, pelo telefone 
(51) 3216-6300

ou pelo e-mail eventos@
felliniturismo.com.br.

Cursos de atualização da SBCBM
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Especialistas definem novas
diretrizes para diabetes   

Com a presença de 
renomados médicos 
e pesquisadores 

das áreas de diabetolo-
gia e cirurgia bariátrica e 
metabólica, realizou-se o 
2º Congresso Mundial de 
Intervenção para Terapia do 
Diabetes Tipo 2, de 28 a 30 
de março, em Nova Iorque 
(EUA). Os participantes 
representaram aproxima-
damente 40 organizações 
nacionais e internacionais, 
entre as quais a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariá-
trica e Metabólica (SBCBM). 

Uma das conferências 
mais esperadas foi a da 
Federação Internacional do 

Diabetes (IDF, na sigla em 
inglês), a maior autoridade 
institucional na doença no 
mundo. Durante o evento, 
a entidade apresentou uma 
nova posição para a indica-
ção da cirurgia bariátrica e 
metabólica no tratamento do 
diabetes. 

Segundo a IDF, a cirurgia pode 
ser recomendada para pesso-
as com obesidade leve (IMC 
entre 30 e 35 kg/m²). A indi-
cação, no entanto, deve ser 
considerada somente para 
casos em que o diabetes não 
é controlável clinicamente 
e há riscos cardiovascula-
res (hipertensão e doenças 
causadas por lipídeos). A 

instituição reforçou ainda a 
prioridade da cirurgia para 
pacientes com obesidade 
moderada (acima de 35 kg/
m²) e doenças associadas, 
como o diabetes, ou mórbida 
(IMC acima de 40 kg/m²).

OUTROS DESTAQUES  

Também foi discutida a 
questão dos efeitos antidia-
béticos das cirurgias bariá-
tricas,  com ênfase para as 
técnicas da banda gástrica 
ajustável, da derivação 
gastrojejunal em Y de Roux 
e da gastrectomia vertical. 
Um dos especialistas que 
abordaram o assunto foi o 
Dr. Lars Sjönström, pesquisa-

Evento

Direito à saúde 

No comando da So-
ciedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátri-

ca e Metabólica (SBCBM) 
desde novembro de 2010, 
o Dr. Ricardo Cohen fala 
de seus primeiros meses 
de mandato e de outros 
assuntos em entrevista ao 
Boletim SBCBM.

Que marca o senhor 
pretende imprimir à sua 
gestão na SBCBM?
 
Nosso grande objetivo é 
consolidar a cirurgia bariá-
trica como uma das melho-
res alternativas de trata-
mento para a obesidade e 
suas doenças associadas, 
mudando a visão da classe 
médica em relação ao pro-
cedimento. 

Que balanço o senhor faz 
de seus seis primeiros 
meses de mandato?  

Não temos poupado esfor-
ços para realizar atividades 
em prol de nossa comuni-
dade médica e de nossos 
pacientes. Toda a Diretoria e 
eu temos conseguido fomen-
tar a discussão em torno 
dos benefícios proporciona-
dos pela cirurgia bariátrica 
por via videolaparoscópica 
entre médicos e pacientes. 
E, ainda, conscientizar ór-
gãos regulatórios e socie-
dade civil da segurança, da 
eficácia e da necessidade 
de ampliar o acesso a esse 
tipo de procedimento cirúr-

gico no combate à obesi-
dade e, é claro, ao controle 
de doenças associadas ao 
quadro da obesidade.

Como está a repercussão 
da campanha nacional 
Obesidade sem Marcas: 
Cirurgia Menos Invasiva é 
um Direito, realizada pela 
SBCBM?

A campanha atingiu o ob-
jetivo de informar à popu-
lação em geral que todos 
os pacientes têm direito à 
cirurgia bariátrica por vide-
olaparoscopia. Para tanto, 
realizamos diferentes ações. 
Uma delas foi a criação do 
site www.obesidadesem-
marcas.com.br, que regis-
trou mais de 4 mil acessos 
apenas em seu primeiro mês 
no ar. Outra foi um abaixo-
-assinado online a favor da 
inclusão da cirurgia bariátri-
ca por videolaparoscopia no 
próximo Rol de Procedimen-
tos da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 
Conseguimos levantar mais 
de 2.000 assinaturas, uma 
vitória e tanto!

A Federação Internacio-
nal do Diabetes acaba de 
recomendar a cirurgia ba-
riátrica e metabólica para 
tratamento de diabéticos 
com obesidade leve (IMC 
entre 30 e 35 kg/m2 ).  A 
entidade concorda com 
essa indicação? 

Sim. Afinal, muitos pacientes 
não conseguem controlar o 

diabetes apenas com o uso 
de medicamentos. Em par-
ceria com outras entidades 
médicas, nossa finalidade é 
enviar um documento ao Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM), recomendando a ado-
ção desses mesmos critérios 
no Brasil. E, com isso, sugerir 
a atualização da Resolução 
CFM nº 1.942/2010, que esta-
belece normas seguras para 
a cirurgia bariátrica.

Quais as expectativas em 
relação ao XIII Congresso 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Me-
tabólica e ao III Congresso 
Pan-Americano de Cirurgia 
do Diabetes Tipo 2, que 
acontecerão em novembro?
 
Promovidos pela SBCBM, 
esses eventos já são consi-
derados dois dos mais im-
portantes da área de cirur-
gia bariátrica e metabólica. 
Além de terem a oportunida-
de de manter contatos com 
renomados especialistas 
do Brasil e do exterior, os 
participantes têm acesso a 
informações sobre os mais 
recentes avanços no trata-
mento cirúrgico da obesida-
de. Este ano, o tema princi-
pal é a aplicação da cirurgia 
no tratamento do diabetes 
tipo 2. Estamos com gran-
des expectativas.

Entrevista

dor responsável pela pes-
quisa SOS – Swedish Obese 
Subjects, um dos principais 
estudos sobre cirurgias como 
tratamento para diabéticos  
em todo o mundo, iniciado
em 1987.

O levantamento tem como 
objetivo comparar um gru-
po de pacientes operados 
com outro, de não operados, 
analisando quais os efeitos 
advindos das cirurgias. Já 
foram acompanhados 4.047 
suecos obesos. Desse total, 
2.010 se submeteram à 
cirurgia bariátrica e 2.037, a 
tratamentos convencionais 
para redução de peso. 
Durante o evento, o Dr. Lars 

Dr. Ricardo Cohen
Presidente da SBCBM
Autor de cinco livros 
sobre cirurgia bariátrica

Conseguimos 
levantar mais
de 2 mil
assinaturas, 
uma vitória
e tanto!

Evento em Nova Iorque: especialistas discutem sobre cirurgia bariátrica e metabólica   Dr. Ricardo Cohen, presidente da SBCBM: 
foco nos pacientes com obesidade leve
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Sjönström destacou uma das principais 
conclusões do trabalho: nada menos 
que 80% dos pacientes operados não 
chegaram a desenvolver o diabetes.

Já o presidente da SBCBM, Dr. Ricardo 
Cohen, destacou que a cirurgia bariá-
trica e metabólica é altamente relevante 
para pacientes diabéticos com obesi-
dade leve. Para tanto, ele sugeriu no-
vos critérios para a indicação cirúrgica, 
enfatizou a necessidade de avaliação 
rigorosa dos pacientes candidatos à 
operação e ainda apresentou as princi-
pais técnicas atualmente utilizadas pela 
comunidade médica brasileira.

Os participantes também debateram 
sobre os novos parâmetros para a 

seleção de candidatos à cirurgia de 
obesidade, considerando as técnicas 
cirúrgicas mais adequadas e os cuida-
dos do pré e do pós-operatórios.

O Dr. Ted Adams, da University of Utah 
School of Medicine, dos Estados Uni-
dos, por exemplo, demonstrou o quanto 
a cirurgia bariátrica e metabólica é 
altamente indicada para pacientes obe-
sos com problemas cardiovasculares, 
independentemente dos níveis de IMC 
que eles possuam.

No encerramento do evento, ficou 
definido um conjunto de ações para o 
desenvolvimento de práticas clínicas, 
políticas sanitárias e pesquisas futuras 
sobre obesidade e diabetes.

Reformulação
Novos critérios para procedimentos 
cirúrgicos

A maioria dos participantes chegou 
ao consenso de que o índice de 
massa corporal já não deve ser mais 
o único parâmetro para a indicação 
da cirurgia bariátrica e metabólica 
para pacientes não obesos mórbi-
dos que sejam também diabéticos. 
Confira alguns dos novos critérios 
clínicos apresentados no evento:

A) Distribuição de gordura corporal, 
considerando a medida da circunfe-
rência abdominal. 

B) Verificação de fatores característi-
cos de síndrome metabólica, se-
guindo critérios relacionados pelas 
diversas sociedades clínicas, como 
Sociedade Brasileira de Diabetes, 
Associação Americana de Diabe-
tes e Federação Internacional do 
Diabetes.  

C) Utilização do chamado Índice de 
Adiposidade Corporal, apresentado 
pelo Dr. Richard Bergman, pesquisa-
dor da University of Southern Califor-
nia, Estados Unidos. É um novo méto-
do para o cálculo de composição 
corpórea, medido pelo DXA e basea-
do em cálculos matemáticos (incluin-
do porcentagens de gordura visceral 
abdominal, circunferência abdominal, 
cintura pélvica e lípides séricos). 

Expediente
O Boletim SBCBM é uma publicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica, entidade filiada à IFSO – International Federation for the 
Surgery of Obesity. As opiniões emitidas em artigos assinados não são, neces-
sariamente, as mesmas da publicação. 
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Participantes representaram cerca de 40 organizações nacionais e internacionais
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SBCBM lança ações em prol
da cirurgia videolaparoscópica 

Desde abril, a Socie-
dade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica (SBCBM) realiza 
a campanha nacional Obesi-
dade sem Marcas: Cirurgia 
Menos Invasiva é um Direito. 
A finalidade da iniciativa é 
chamar a atenção para o di-
reito de os pacientes obesos 
com indicação para cirurgia 
de redução de estômago 
serem operados por videola-
paroscopia -  método menos 
invasivo e mais seguro em 
comparação com a cirurgia 
aberta convencional (lapa-
rotomia).    

Para atingir esse objetivo, 
foram idealizadas diferen-

tes ações de divulgação 
e mobilização. A primeira 
delas foi a criação de um 
site específico (http://www.
obesidadesemmarcas.
com.br), por meio do qual 
qualquer pessoa pode se 
engajar no movimento, além 
de ter acesso a um conteúdo 
completo e atualizado sobre 
o tratamento cirúrgico da 
obesidade.

“Com essa ação online, que-
remos alertar que a opção 
pela cirurgia menos invasiva 
é uma decisão do médico 
e um direito do paciente”, 
explica o presidente da 
SBCBM, Dr. Ricardo Cohen. 
A campanha online também 

vem sendo divulgada por 
cerca de 60 blogues e mais 
de 230 comunidades no 
Orkut, além de pelo Twitter e 
pelo Facebook.   

ABAIXO-ASSINADO

Dentro desse site específi-
co, a SBCBM implementou 
outra ação bastante impor-
tante: um abaixo-assinado 
online. Quais foram os 
objetivos? Fomentar a dis-
cussão em torno dos bene-
fícios proporcionados pela 
cirurgia bariátrica por via 
videolaparoscópica entre 
médicos e pacientes. E, 
ainda, conscientizar órgãos 

Campanha
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regulatórios e sociedade 
civil sobre a segurança, a 
eficácia e a necessidade de 
ampliar o acesso a esse tipo 
de procedimento cirúrgico 
no combate à obesidade 
e, sobretudo, no controle 
de doenças associadas ao 
quadro da obesidade.

O abaixo-assinado ficou no 
ar durante todo o período de 
consulta pública (de 15 de 
abril a 21 de maio) para a 
atualização do Rol de Proce-
dimentos e Eventos em Saú-
de, previsto para entrar em 
vigor em janeiro de 2012. A 
iniciativa foi realizada pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) -  órgão 
vinculado ao Ministério da 
Saúde que regula o mercado 
de planos de saúde no país.  
A SBCBM conseguiu levan-
tar mais de 2.000 assinatu-
ras com o abaixo-assinado, 
enviado à ANS no dia 20 de 
maio. 

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Para reforçar a campanha 
Obesidade sem Marcas, 
a SBCBM decidiu também 
elaborar um manual com in-
formações detalhadas sobre 
obesidade, suas doenças 
associadas e as formas mais 
eficazes de tratamento. A 
publicação foi distribuída a 

profissionais de saúde, ges-
tores públicos, parlamenta-
res, acadêmicos, pesquisa-
dores e demais interessados 
em conhecer melhor a 
obesidade, suas doenças 
associadas e as formas mais 
eficazes de tratamento.

As informações foram base-
adas no Consenso Brasileiro 
Multissocietário em Cirurgia 
da Obesidade, aprovado em 
2006 pelas seguintes entida-
des: 

    • SBCBM;
    • Colégio Brasileiro
       de Cirurgiões;
    • Colégio Brasileiro
       de Cirurgia Digestiva;
    • Sociedade Brasileira
       de Cirurgia Laparoscópica;
    • Associação Brasileira
       para o Estudo
       da Obesidade; 
    • Sociedade Brasileira
       de Endocrinologia
       e Metabologia.

Outra iniciativa importante 
foi a criação de um material 
informativo para jornalistas 
dos principais veículos de 
comunicação do país sobre 
a obesidade, as causas 
mais comuns, os riscos 
associados à doença, os 
tipos de cirurgia aprovados 
no Brasil e seus benefícios, 
entre outros assuntos.

BENEFÍCIOS DA VIDEOLAPAROSCOPIA

Menos invasiva e aplicável em todas as técnicas cirúrgicas, 
a videolaparoscopia representa uma das maiores evoluções 
tecnológicas da medicina. Na cirurgia aberta, o médico 
precisa fazer um corte de 10 a 20 centímetros no abdômen 
do paciente, enquanto na videolaparoscopia são feitas de 
quatro a sete mini-incisões de 0,5 a 1,2 centímetros cada 
uma, por onde passam as cânulas e a câmera de vídeo. O 
registro fica gravado e o paciente pode levar uma cópia de 
DVD como um documento da operação. 

Os principais benefícios da cirurgia videolaparoscópica 
são: método menos invasivo, redução do tempo de cirurgia, 
menos dias de internação, diminuição de riscos de infecção 
em comparação com a cirurgia aberta, menor incidência de 

hérnia no local da incisão e a possibilidade de o paciente 
voltar às suas atividades rotineiras em menos tempo.   

No entanto essa técnica mais moderna ainda não está disponí-
vel para todos os pacientes brasileiros, em virtude de o proce-
dimento não ser amplamente coberto pelos planos de saúde.    

O presidente da SBCBM, Dr. Ricardo Cohen, garante que o 
método, apesar de ter um custo mais elevado, representa 
uma economia a médio prazo, pagando-se em cerca de seis 
meses. “As despesas da cirurgia videolaparoscópica são 
plenamente justificáveis, levando-se em conta os gastos 
relacionados à obesidade e o impacto disso no orçamento 
dos indivíduos e do país”, explica.

Eleuses Paiva (centro), ex-presidente da AMB e deputado federal, um dos parlamentares visi-
tados pela diretoria da SBCBM. Na foto com o vice-presidente executivo da Sociedade, Carlos 
Schiavon (esq.), e um dos representantes da entidade em Brasília, Orlando Faria (dir.)
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Congressos

SBCBM realiza congressos
em novembro

Entre os dias 9 e 12 de 
novembro, a Socieda-
de Brasileira de Cirur-

gia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM) promoverá simulta-
neamente dois importantes 
congressos: 

• XIII Congresso da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica 

Inscreva-se!
As inscrições já estão aber-
tas e podem ser feitas até o 
início da abertura dos even-
tos. Para se inscrever, basta 
acessar o site da SBCBM 
(http://www.sbcbm.org.br). 
Logo após o preenchimento 
da ficha de inscrição, o inte-
ressado receberá instruções 
para efetuar o pagamento da 
taxa relativa à sua categoria 
de participante.  Quem fizer 
a inscrição até o dia 30 de 
setembro terá desconto nos 
valores a serem pagos. Em 
caso de dúvidas, é só entrar 
em contato com a empresa 
organizadora, CCM Eventos, 
por meio do e-mail congres-
sos@ccmeventos.com.br. 

• III Congresso Pan-america-
no para Tratamento do Diabe-
tes Mellitus Tipo 2: Alternati-
vas Clínicas e Cirúrgicas

Os eventos acontecerão no 
Centro de Convenções do 
Serrano Resort, em Gramado, 
Rio Grande do Sul. Renoma-
dos cientistas, diabetologis-
tas e cirurgiões brasileiros e 
estrangeiros discutirão sobre 
obesidade, as formas mais 
eficazes de tratamento da 

doença e os benefícios das 
cirurgias bariátricas para o 
controle do diabetes tipo 2.

“Acreditamos que haverá mais 
de 1.400 inscritos, principal-
mente da América Latina. 
Entre eles, médicos, residen-
tes de cirurgia e estudantes”, 
afirma o Dr. Cláudio Corá
Mottin, presidente da Comis-
são Organizadora dos Con-
gressos. “Além disso, estamos 
recebendo muito apoio de 
empresas parceiras e sócios.”
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DR. ANICETO BALTASAR 
TORREJÓN
Fundador da Sociedade 
Espanhola de Cirurgia
da Obesidade 

DR. ANTONIO JOSÉ
TORRES GARCIA
Presidente da Sociedade 
Espanhola de Cirurgia
da Obesidade e Doenças 
Metabólicas 

DR. CAMILO BOZA
Cirurgião do aparelho
digestivo do Centro para
o Tratamento da Obesidade 
da Pontifícia Universidade 
Católica do Chile 

DR. CAREL W. LE ROUX
Pós-graduado em Educação 
Médica na Inglaterra       
 

DR. CHRISTOPHER 
THOMPSON
Especialista em cirurgia
endoscópica para obesida-
de mórbida, Estados Unidos 

DR. DAVID E. CUMMINGS
Diretor do Centro de Pesqui-
sa de Diabetes e Endocri-
nologia da Universidade de 
Washington, Estados Unidos 

DR. DAVID KENDALL
Chefe do Escritório Médico 
e Científico da Associação 
Americana de Diabetes 
(ADA), Estados Unidos 

DRA. DONNA RYAN
Presidente da Sociedade 
Americana da Obesidade, 
Estados Unidos 

DRA. ELISA FABBRINI
Pós-doutorada em Nutrição 
e Metabolismo pela Escola 
de Medicina da Universida-
de de Washington,
Estados Unidos 

DR. FRANCESCO RUBINO
Diretor do Centro
de Cirurgia de Diabetes
da Faculdade de Medicina 
Weill Cornell,
Estados Unidos 

DR. FREDRIK BÄCKHED
Especialista em Microbiolo-
gia Celular e Fisiologia
de Ratos na Suécia 

DR. JOSEP VIDAL
Professor da Escola
de Nutrição e Diabetes
da Universidade
de Barcelona, Espanha

DR. LEE KAPLAN
Pesquisador do Hospital 
Geral de Massachusetts, 
Estados Unidos  

DR. MICHEL  GAGNER
Especialista em Cirurgia 
Minimamente Invasiva
no Canadá 

DR. PHILIP SCHAUER
Diretor do Departamento
de Cirurgia Bariátrica
da Clínica Cleveland,
Estados Unidos 

DR. SAMUEL KLEIN
Diretor do Centro de Nutri-
ção Humana da Escola de 
Medicina da Universidade de 
Washington, Estados Unidos

     
A SBCBM já deu início aos 
Cursos de Urgências Bariá-
tricas de 2011. Até o momen-
to, já foram realizados três 
cursos, coordenados pelas 

Diretorias dos Capítulos 
de São Paulo e do 

Paraná. A iniciativa 
tem como objetivo 

fornecer infor-
mações atu-
alizadas aos 
profissionais 
que atuam 
na área de 
cirurgia ba-
riátrica. São 
eles:  cirur-

giões (gerais, bariátricos e 
digestivos), clínicos, médicos 
(residentes, de emergência e 
de pronto-socorro) e plan-
tonistas de intercorrências 
hospitalares. Nos próximos 
meses, as Diretorias dos 
Capítulos do Paraná e do Rio 
Grande do Sul vão promover 
mais dois cursos, em 2 de 
julho (em Curitiba) e 6 de 
agosto (em Porto Alegre). 
Todos os Capítulos e Dele-
gacias da SBCBM contam 
com o total apoio da Diretoria 
nacional da entidade para a 
realização desses cursos em 
seus estados.

Convidados internacionais
Veja quem são os profissionais estrangeiros que participarão dos congressos

Envie 
seu trabalho

Os interessados em apre-
sentar trabalhos científicos 

deverão enviar os respectivos 
resumos até o próximo dia 26 

de julho. Todas as orientações 
estão disponíveis no site da 

SBCBM. Vale lembrar que 
todos os inscritos rece-

berão certificados de 
participação.

Faça 
sua reserva

Informações sobre passa-
gens e hospedagem podem 
ser obtidas com a agência 

Fellini Turismo, pelo telefone 
(51) 3216-6300

ou pelo e-mail eventos@
felliniturismo.com.br.

Cursos de atualização da SBCBM
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Direito à saúde 

N
o comando da So-
ciedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátri-

ca e Metabólica (SBCBM) 
desde novembro de 2010, 
o Dr. Ricardo Cohen fala 
de seus primeiros meses 
de mandato e de outros 
assuntos em entrevista ao 
Boletim SBCBM.

Que marca o senhor 
pretende imprimir à sua 
gestão na SBCBM?
 
Nosso grande objetivo é 
consolidar a cirurgia bariá-
trica como uma das melho-
res alternativas de trata-
mento para a obesidade e 
suas doenças associadas, 
mudando a visão da classe 
médica em relação ao pro-
cedimento. 

Que balanço o senhor faz 
de seus seis primeiros 
meses de mandato?  

Não temos poupado esfor-
ços para realizar atividades 
em prol de nossa comuni-
dade médica e de nossos 
pacientes. Toda a Diretoria e 
eu temos conseguido fomen-
tar a discussão em torno 
dos benefícios proporciona-
dos pela cirurgia bariátrica 
por via videolaparoscópica 
entre médicos e pacientes. 
E, ainda, conscientizar ór-
gãos regulatórios e socie-
dade civil da segurança, da 
eficácia e da necessidade 
de ampliar o acesso a esse 
tipo de procedimento cirúr-

gico no combate à obesi-
dade e, é claro, ao controle 
de doenças associadas ao 
quadro da obesidade.

Como está a repercussão 
da campanha nacional 
Obesidade sem Marcas: 
Cirurgia Menos Invasiva é 
um Direito, realizada pela 
SBCBM?

A campanha atingiu o ob-
jetivo de informar à popu-
lação em geral que todos 
os pacientes têm direito à 
cirurgia bariátrica por vide-
olaparoscopia. Para tanto, 
realizamos diferentes ações. 
Uma delas foi a criação do 
site www.obesidadesem-
marcas.com.br, que regis-
trou mais de 4 mil acessos 
apenas em seu primeiro mês 
no ar. Outra foi um abaixo-
-assinado online a favor da 
inclusão da cirurgia bariátri-
ca por videolaparoscopia no 
próximo Rol de Procedimen-
tos da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 
Conseguimos levantar mais 
de 2.000 assinaturas, uma 
vitória e tanto!

A Federação Internacio-
nal do Diabetes acaba de 
recomendar a cirurgia ba-
riátrica e metabólica para 
tratamento de diabéticos 
com obesidade leve (IMC 
entre 30 e 35 kg/m2 ).  A 
entidade concorda com 
essa indicação? 

Sim. Afinal, muitos pacientes 
não conseguem controlar o 

diabetes apenas com o uso 
de medicamentos. Em par-
ceria com outras entidades 
médicas, nossa finalidade é 
enviar um documento ao Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM), recomendando a ado-
ção desses mesmos critérios 
no Brasil. E, com isso, sugerir 
a atualização da Resolução 
CFM nº 1.942/2010, que esta-
belece normas seguras para 
a cirurgia bariátrica.

Quais as expectativas em 
relação ao XIII Congresso 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Me-
tabólica e ao III Congresso 
Pan-Americano de Cirurgia 
do Diabetes Tipo 2, que 
acontecerão em novembro?
 
Promovidos pela SBCBM, 
esses eventos já são consi-
derados dois dos mais im-
portantes da área de cirur-
gia bariátrica e metabólica. 
Além de terem a oportunida-
de de manter contatos com 
renomados especialistas 
do Brasil e do exterior, os 
participantes têm acesso a 
informações sobre os mais 
recentes avanços no trata-
mento cirúrgico da obesida-
de. Este ano, o tema princi-
pal é a aplicação da cirurgia 
no tratamento do diabetes 
tipo 2. Estamos com gran-
des expectativas.

Entrevista

Dr. Ricardo Cohen
Presidente da SBCBM
Autor de cinco livros 
sobre cirurgia bariátrica

Conseguimos 
levantar mais
de 2 mil
assinaturas, 
uma vitória
e tanto!
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Especialistas definem novas
diretrizes para diabetes   

Com a presença de 
renomados médicos 
e pesquisadores 

das áreas de diabetolo-
gia e cirurgia bariátrica e 
metabólica, realizou-se o 
2º Congresso Mundial de 
Intervenção para Terapia do 
Diabetes Tipo 2, de 28 a 30 
de março, em Nova Iorque 
(EUA). Os participantes 
representaram aproxima-
damente 40 organizações 
nacionais e internacionais, 
entre as quais a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariá-
trica e Metabólica (SBCBM). 

Uma das conferências 
mais esperadas foi a da 
Federação Internacional do 

Diabetes (IDF, na sigla em 
inglês), a maior autoridade 
institucional na doença no 
mundo. Durante o evento, 
a entidade apresentou uma 
nova posição para a indica-
ção da cirurgia bariátrica e 
metabólica no tratamento do 
diabetes. 

Segundo a IDF, a cirurgia pode 
ser recomendada para pesso-
as com obesidade leve (IMC 
entre 30 e 35 kg/m²). A indi-
cação, no entanto, deve ser 
considerada somente para 
casos em que o diabetes não 
é controlável clinicamente 
e há riscos cardiovascula-
res (hipertensão e doenças 
causadas por lipídeos). A 

instituição reforçou ainda a 
prioridade da cirurgia para 
pacientes com obesidade 
moderada (acima de 35 kg/
m²) e doenças associadas, 
como o diabetes, ou mórbida 
(IMC acima de 40 kg/m²).

OUTROS DESTAQUES  

Também foi discutida a 
questão dos efeitos antidia-
béticos das cirurgias bariá-
tricas,  com ênfase para as 
técnicas da banda gástrica 
ajustável, da derivação 
gastrojejunal em Y de Roux 
e da gastrectomia vertical. 
Um dos especialistas que 
abordaram o assunto foi o 
Dr. Lars Sjönström, pesquisa-

Evento

dor responsável pela pes-
quisa SOS – Swedish Obese 
Subjects, um dos principais 
estudos sobre cirurgias como 
tratamento para diabéticos  
em todo o mundo, iniciado
em 1987.

O levantamento tem como 
objetivo comparar um gru-
po de pacientes operados 
com outro, de não operados, 
analisando quais os efeitos 
advindos das cirurgias. Já 
foram acompanhados 4.047 
suecos obesos. Desse total, 
2.010 se submeteram à 
cirurgia bariátrica e 2.037, a 
tratamentos convencionais 
para redução de peso. 
Durante o evento, o Dr. Lars 

Evento em Nova Iorque: especialistas discutem sobre cirurgia bariátrica e metabólica   Dr. Ricardo Cohen, presidente da SBCBM: 
foco nos pacientes com obesidade leve
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Sjönström destacou uma das principais 
conclusões do trabalho: nada menos 
que 80% dos pacientes operados não 
chegaram a desenvolver o diabetes.

Já o presidente da SBCBM, Dr. Ricardo 
Cohen, destacou que a cirurgia bariá-
trica e metabólica é altamente relevante 
para pacientes diabéticos com obesi-
dade leve. Para tanto, ele sugeriu no-
vos critérios para a indicação cirúrgica, 
enfatizou a necessidade de avaliação 
rigorosa dos pacientes candidatos à 
operação e ainda apresentou as princi-
pais técnicas atualmente utilizadas pela 
comunidade médica brasileira.

Os participantes também debateram 
sobre os novos parâmetros para a 

seleção de candidatos à cirurgia de 
obesidade, considerando as técnicas 
cirúrgicas mais adequadas e os cuida-
dos do pré e do pós-operatórios.

O Dr. Ted Adams, da University of Utah 
School of Medicine, dos Estados Uni-
dos, por exemplo, demonstrou o quanto 
a cirurgia bariátrica e metabólica é 
altamente indicada para pacientes obe-
sos com problemas cardiovasculares, 
independentemente dos níveis de IMC 
que eles possuam.

No encerramento do evento, ficou 
definido um conjunto de ações para o 
desenvolvimento de práticas clínicas, 
políticas sanitárias e pesquisas futuras 
sobre obesidade e diabetes.

Reformulação
Novos critérios para procedimentos 
cirúrgicos

A maioria dos participantes chegou 
ao consenso de que o índice de 
massa corporal já não deve ser mais 
o único parâmetro para a indicação 
da cirurgia bariátrica e metabólica 
para pacientes não obesos mórbi-
dos que sejam também diabéticos. 
Confira alguns dos novos critérios 
clínicos apresentados no evento:

A) Distribuição de gordura corporal, 
considerando a medida da circunfe-
rência abdominal. 

B) Verificação de fatores característi-
cos de síndrome metabólica, se-
guindo critérios relacionados pelas 
diversas sociedades clínicas, como 
Sociedade Brasileira de Diabetes, 
Associação Americana de Diabe-
tes e Federação Internacional do 
Diabetes.  

C) Utilização do chamado Índice de 
Adiposidade Corporal, apresentado 
pelo Dr. Richard Bergman, pesquisa-
dor da University of Southern Califor-
nia, Estados Unidos. É um novo méto-
do para o cálculo de composição 
corpórea, medido pelo DXA e basea-
do em cálculos matemáticos (incluin-
do porcentagens de gordura visceral 
abdominal, circunferência abdominal, 
cintura pélvica e lípides séricos). 

Expediente
O Boletim SBCBM é uma publicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica, entidade filiada à IFSO – International Federation for the 
Surgery of Obesity. As opiniões emitidas em artigos assinados não são, neces-
sariamente, as mesmas da publicação. 
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