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videolaparoscopia no novo Rol da ANS
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Repercussão

Vitória da sociedade

Os pacientes com 
obesidade mórbida 
indicados para cirur-

gia bariátrica e metabólica 
tiveram assegurado o direito 
de serem operados por vi-
deolaparoscopia. A Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) anunciou, 
recentemente, a inclusão 
desse método menos invasi-
vo no novo Rol de Procedi-
mentos e Eventos em Saúde. 
A partir de 1° de janeiro 
de 2012, quando as novas 
regras entrarão em vigor, os 
planos e seguros de saúde 
deverão cobrir o procedi-
mento sem restrições. Vale 
destacar que a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariá-
trica e Metabólica (SBCBM) 
vem incentivando a capaci-
tação em videolaparoscopia 
entre os médicos habilitados 
para a cirurgia. Confira, a 
seguir, os depoimentos de 
alguns médicos associados 
da SBCBM, de diferentes 
regiões do país, sobre essa 
importante decisão da ANS. 

CIRURGIA MAIS SEGURA 
E MENOS AGRESSIVA

“Vários estudos (nacionais 
e internacionais) e nossa 
experiência clínica 
demonstram que a 
cirurgia barometabólica 
laparoscópica é muito mais 
segura para os pacientes, 
com melhor recuperação 
pós-cirúrgica, e  muito menos 
agressiva, com menores 
índices de complicações.  A 
campanha “Obesidade sem 
Marcas”, promovida via site 
da SBCBM, por exemplo, 
deu maior visibilidade à 
consulta pública da ANS e 
possibilitou que os anseios 
dos principais interessados 
– os pacientes – fossem 
ouvidos. Desde 2003, aqui 
em Sergipe, as cirurgias 
barometabólicas abertas 
não são mais indicadas. 
Foi criada assim em nosso 
Estado a cultura da cirurgia 
laparoscópica, que traz 
vantagens tanto para os 
clientes quanto para os 
convênios médicos.” 

Dr. Fabio Almeida
Aracaju (SE)

A partir de janeiro de 2012, planos e 
seguros de saúde terão de cobrir a cirurgia 
bariátrica por videolaparoscopia. Veja a 
opinião de alguns médicos associados da 
SBCBM sobre essa decisão da ANS 

O INÍCIO DE NOVOS 
DESAFIOS 

“A inclusão da 
cirurgia bariátrica por 
videolaparoscopia no Rol 
da ANS deverá iniciar uma 
nova etapa no tratamento dos 
pacientes com obesidade 
mórbida. Entre os benefícios, 
haverá redução do consumo 
de antibióticos e analgésicos 
e abreviação do período 
de internação, permitindo 
uma volta mais rápida dos 
pacientes a suas atividades 
profissionais. Gostaria 
também de destacar que 
“direito assegurado” 
não pode ser confundido 
com “tratamento seguro 
garantido” por dois 
motivos. Primeiro, ainda é 
muito pequeno o número 
de cirurgiões habilitados 
em cirurgias bariátricas 
laparoscópicas. E, segundo, 
esse procedimento exige 
equipamentos de excelente 
qualidade, equipes treinadas 
e materiais descartáveis mais 
sofisticados. Ou seja, nós, 
médicos, temos um grande 
desafio pela frente.” 

Nilton Aranha
Campinas (SP)

PIONEIRISMO 
E INOVAÇÃO  

“A inclusão da laparoscopia 
no Rol da ANS, reivindicação 
apoiada pela SBCBM, corrige 
a lacuna que limitava o acesso 
dos pacientes à cirurgia 
minimamente invasiva e a 
seus benefícios. A partir de 
janeiro de 2012, as operadoras 
de saúde serão obrigadas a 
cumprir essa determinação, 
aceitando a indicação da 
cirurgia laparoscópica feita 
pelos médicos dos pacientes. 
Graças à presença ostensiva 
de seus representantes e 
ao peso de seu pioneirismo, 
nossa Sociedade pode 
influenciar nessa decisão 
da ANS. Além disso, a 
campanha “Obesidade 
sem Marcas” demonstrou 
a relevância do uso 
das novas mídias e o 
engajamento de nossos 
sócios a esses veículos de 
comunicação. Trata-se de 
mais uma demonstração da 
característica inovadora de 
nossa entidade.”
Dr. Mauricio Emmanuel
Rio de Janeiro (RJ)
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MAIOR CAPACITAÇÃO EM 
VIDEOLAPAROSCOPIA 

“A decisão da ANS 
estimulará os cirurgiões a se 
aprimorarem na técnica da 
cirurgia videolaparoscópica 
e, no final das contas, os 
pacientes serão os grandes 
beneficiados. A SBCBM 
fez uma ótima campanha 
(“Obesidade sem Marcas”) 
via internet, com um abaixo-
assinado que mobilizou 
médicos e pacientes em todo 
o Brasil, além de atuar junto a 
parlamentares e formadores 
de opinião, esclarecendo a 
todos sobre a importância do 
método laparoscópico para 
o tratamento da obesidade e 
dos problemas metabólicos. 
A iniciativa mostrou a 
importância da SBCBM para 
a defesa dos interesses de 
pacientes que sofrem com 
doenças relacionadas à 
obesidade e aos distúrbios 
metabólicos.”
Dr. Orlando Faria
Brasília(DF)    

DIREITO 
GARANTIDO 

“O maior beneficiado 
será o paciente que 
poderá ter acesso à 
cirurgia laparoscópica 
sem precisar recorrer à 
Justiça para ter seu direito 
reconhecido. Atualmente, 
mais de 90% desse tipo de 
cirurgias realizadas pelo 
Grupo de Estudo das Cirurgias 
de Obesidade e Metabólica 
(GECOM), no qual atuo 
como cirurgião em Porto 
Alegre (RS), são realizadas 
com autorização judicial. O 
maior benefício da decisão 
da ANS é a garantia do 
acesso a uma cirurgia com 
baixa morbimortalidade, que 
permite recuperação mais 
rápida e retorno precoce 
às atividades físicas e ao 
trabalho. Sem dúvida alguma, 
a ação enérgica da SBCBM foi 
fundamental para a aprovação 
da ANS. Os pacientes estão 
mais informados sobre as 
técnicas cirúrgicas e os 
benefícios da laparoscopia. 
E, cada dia mais, querem ser 
submetidos a uma cirurgia 
mais segura.” 

Dr. Gabriel Vargas
Porto Alegre (RS)

ENFIM, 
A TRÉGUA...

“A principal consequência 
dessa resolução da ANS é 
o esperado fim do conflito 
entre operadoras de saúde 
e médicos habilitados em 
cirurgia bariátrica e metabólica 
por videolaparoscopia. Os 
pacientes agora receberão 
o melhor tratamento 
possível, como determina 
o Código de Ética Médica. 
Em comparação à cirurgia 
aberta, a laparoscópica 
oferece melhor recuperação 
dos pacientes, possibilitando 
rápida reinserção à vida social 
e laboral. A questão estética 
também deve ser levada em 
consideração. O engajamento 
da SBCBM, cuja presença é 
cada dia mais relevante no 
cenário científico mundial, 
demonstrou que a entidade 
está conectada com as 
necessidades não só dos 
pacientes, como também 
dos médicos que se 
especializam na área.” 

Dr. Mario Victor 
de Faria Nogueira
Rio de Janeiro (RJ)

DEMANDA MAIOR E 
MELHOR REMUNERAÇÃO

“Além de seus benefícios 
já conhecidos, a 
possibilidade de a cirurgia 
bariátrica ser realizada 
por videolaparoscopia 
acrescentará as vantagens 
da cirurgia minimamente 
invasiva, tais como 
recuperação mais rápida 
após a intervenção e 
baixos riscos cirúrgicos, 
em comparação com os 
efeitos colaterais da cirurgia 
bariátrica por laparotomia. 
Com essa decisão da ANS, 
certamente aumentará o 
interesse de profissionais 
habilitados na realização 
do procedimento por 
videolaparoscopia, em 
razão do esperado aumento 
de demanda e da 
consequente melhora de 
seus honorários médicos.” 

Dr. Celso Empinotti
Florianópolis (SC)
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As inscrições para os Congressos 
SBCBM 2011 poderão ser feitas 
até 12 de novembro,  último dia 
dos eventos 

Congressos
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Já está bem próxima a realização de dois importantes 
eventos anuais da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) na cidade de Gra-

mado (RS). De 9 a 12 de novembro, no Centro de Con-
venções do Serrano Resort, acontecerão, simultaneamen-
te, o XIII Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica e o III Congresso Pan-americano 
para Tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 2: Alternativas 
Clínicas e Cirúrgicas.

Além de contar com a participação de destacados 
profissionais brasileiros, os eventos terão a presença 
de renomados cientistas, diabetologistas e cirurgiões 
estrangeiros, que discutirão sobre obesidade, as formas 
mais eficazes de tratamento da doença e os benefícios 
das cirurgias bariátricas para o controle do diabetes 
tipo 2. Também nas edições do ano passado, o combate 
a essas doenças, que atingem milhões de pessoas no 
mundo, foi o grande destaque das discussões. 
     
Até setembro, já haviam mais de 700 participantes 
inscritos – cerca de 60 deles estudantes (residentes, 
graduados e pós-graduados) e os demais médicos e 
outros profissionais de saúde. Dr. Cláudio Corá Mottin, 
presidente da Comissão Organizadora dos Congressos, 
estima que os eventos vão atrair um público de mais de 
1.400 pessoas, vindas inclusive de países da América 
Latina.  “Nossas expectativas são as melhores e mais 
otimistas”, afirma ele. “Conquistamos grande apoio de 
empresas parceiras e temos informações de que muitos 
sócios estão em busca de reservas de hotéis.” Participe!

Informações sobre 

passagens e hospedagem 

podem ser obtidas com a 

agência Fellini Turismo, pelo 

telefone (51) 3216-6300 

ou pelo e-mail eventos@

felliniturismo.com.br
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Gramado: beleza típica 
da Serra Gaúcha

Os participantes dos Congressos SBCBM 
2011 terão a oportunidade de conhecer o 
município gaúcho de Gramado. De ruas 
floridas, culinária variada e arquitetura tí-
pica europeia, a cidade, fundada em 1954, 
possui ampla infraestrutura turística, 
desde sofisticados hotéis e restaurantes 
até pousadas aconchegantes. As belezas 
naturais são destaque à parte – com suas 
florestas de araucárias, animais silvestres, 
além do nevoeiro característico da serra 
gaúcha. O comércio oferece toda sorte de 
produtos tradicionais da região: chocola-
tes caseiros, malhas, móveis e artefatos 
de couro, entre outros. 
  

Faça sua 
reserva
As inscrições poderão ser feitas 

até o último dia dos eventos. 

Para se inscrever, basta acessar 

o link dos congressos (http://

www.sbcbm2011.com.br). Logo 

após o preenchimento da ficha 

de inscrição, o interessado 

receberá instruções para efetuar 

o pagamento da taxa relativa à 

sua categoria de participante

Palestrantes renomados Saiba quem são os 
convidados nacionais e 
internacionais dos Congressos 

SBCBM 2011 no site da 
entidade. Acesse o link http://

www.sbcbm2011.com.br/
convidados/index.php

Fique por 
dentro!

Informações sobre a 
programação científica dos 
Congressos SBCBM 2011 
estão disponíveis no site da 
entidade. Veja no link http://
www.sbcbm2011.com.br/
programacao/index.php



Informativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

Boletim nº 28 -  2011 6

Congressos

“Os congressos são ótimas iniciativas 
para trocas de experiências” 

É o que afirma Dr. João Batista 
Marchesini, membro-fundador da SBCBM 
e um dos palestrantes dos eventos  

Membro-fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), o Dr. João Batista 
Marchesini integra o seleto grupo de convidados nacionais dos 
congressos promovidos pela entidade. “Nossos congressos 
sempre têm como objetivo principal a melhoria da saúde dos 
pacientes”, afirma. Em entrevista ao Boletim SBCBM, ele fala de 
sua participação e expectativa em relação aos dois eventos.   

O senhor será um dos apresentadores dos Congressos 
2011.  Poderia adiantar alguns dos temas relevantes que 
apresentará?  

No primeiro dia dos eventos, participarei da mesa redonda 
O que Aprendemos com o Tempo?, apresentando o tema 
“Situações Especiais: Superobesidade e IMCs abaixo de 35”. 
E também do debate intitulado Ponto e Contraponto, com o 
tema “Novas Técnicas: Acesso e Tecnologia para o Tratamento 
da Obesidade”. São assuntos  interessantes e polêmicos. 
Afinal, qual médico já não teve de enfrentar certos limites de 
obesidade na hora de decidir por uma indicação cirúrgica e 
uma escolha de método? 

 
O senhor vai presidir também a mesa redonda “Cirurgia 
Gastrointestinal e Controle do Diabetes: O que é e Como 
funciona?” Qual a sua expectativa em relação ao debate 
desse assunto? 

Exato. Os apresentadores serão simplesmente os mais 
renomados expoentes das áreas de endocrinologia e cirurgia 
metabólica da atualidade. Lee Kaplan, Antonio José Torres 
Garcia, Francesco Rubino, David Cummings, Carel Le Roux 
e Valentina Tremaroli vão discutir as bases fisiológicas do 
diabetes no aparelho digestivo e os fundamentos do tratamento 
cirúrgico dessa doença. Teremos um nível de informações 
elevadíssimo. Certamente será um dos pontos altos dos nossos 
congressos.   

Qual a importância dos congressos para os profissionais 
e estudantes participantes? 

Em geral, são ótimas iniciativas para trocas de experiências 
e informações científicas qualificadas. Os participantes têm a 
oportunidade ímpar de colher ensinamentos de especialistas 
mais experientes –  ou porque são fontes primárias das 
informações, ou porque são responsáveis por revisões 

constantes de assuntos que serão discutidos.  Além disso, é 
sempre gratificante discutir assuntos relevantes e voltar para 
casa com novas ideias para estudo e trabalho. 

De que forma os congressos poderão beneficiar, em 
última instância, os pacientes interessados nos assuntos 
que serão discutidos?

Nossos congressos sempre têm como objetivo principal 
a melhoria da saúde dos pacientes. Nossa profissão não 
teria sentido se não houvesse essa preocupação entre as 
comunidades médica e científica. E o foco atual é a discussão 
em torno da cirurgia metabólica, pela importância que adquiriu 
no tratamento de comorbidades, como o diabetes.   

   
Há novidades em relação às edições anteriores? Quais?  
E por quê?   

Antes estávamos mais preocupados com as técnicas cirúrgicas 
empregadas e os resultados das intervenções. Hoje em dia, 
estamos mais envolvidos em discussões sobre tratamento 
cirúrgico de doenças que, tradicionalmente, eram tratadas 
clinicamente. E, recentemente, os procedimentos são cada vez 
menos invasivos. Tem sido tudo um grande desafio.

Quais são as suas expectativas em relação a esses 
Congressos 2011?  

Acredito que eu e todos os participantes retornaremos para 
as nossas casas com uma imensidão de informações – e, 
claro, de desafios. 

Dr. João Batista 
Marchesini

grande 
expectativa 
em relação aos 
congressos 
deste ano  
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Atuação conjunta

Associação

Dr. Adriano Segal, 
presidente da 
Coesas

Missão

Conheça os principais objetivos da Coesas:

• Ampliar sua representatividade por meio   
 da adesão de novos sócios. 
 
• Realizar cursos e palestras de    
 aperfeiçoamento e atualização.

• Estimular a produção e a publicação de   
 trabalhos científicos. 

• Promover o diálogo entre seus associados 
 e especialistas em cirurgia     
 bariátrica no Brasil e no exterior. 

• Disseminar novas formas de tratamentos   
 para pacientes de cirurgia bariátrica.

Parte integrante de SBCBM, Coesas 
promove novas ações para seus associados

Em 2012, a Comissão das 
Especialidades Associa-
das (Coesas) planeja re-

alizar novos cursos (básicos 
e avançados) voltados para 
profissionais de diferentes 
especialidades de saúde in-
teressados na área de cirur-
gia bariátrica. “O objetivo é 
promover jornadas de um dia 
de duração com palestras e 
discussões de casos”, expli-
ca Dr. Adriano Segal, reeleito 
presidente de Coesas para a 
gestão 2011-2012. 

Essa, porém, é apenas uma 
das novidades que a enti-
dade reserva a seus sócios. 
Outra, não menos importan-
te, é a decisão de participar 
dos Congressos SBCBM 
2011 por meio da realização 
do evento “Discussão com o 
Especialista”. Os associados 
Coesas terão a oportunida-
de de apresentar e discutir 
casos de tratamento relacio-
nados à cirurgia bariátrica. 

Ainda durante os congres-
sos será lançado o livro 
Novos Corpos, Novas Rea-
lidades: Reflexões sobre o 
Pós-operatório da Cirurgia 
da Obesidade (Vetor Edito-
ra), organizado pelas psicó-
logas Aída Regina Marcon-
des Franques, ex-presidente 
de Coesas, e Maria Salete 
Arenales-Loli. 

A CRIAÇÃO DA COESAS
  
A Coesas foi fundada em 
2003 e, desde então, faz 
parte da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica (SBCBM). A 
ideia de sua criação partiu 
da advogada e administra-
dora de empresas Elizabete 
Cristina Shiraga, fundadora 
e primeira presidente da 
entidade. “O grande feito da 
criação da Coesas foi for-
malizar a atuação conjunta 
de cirurgiões especializados 
em cirurgia bariátrica e sua 
equipe multiprofissional – 
que, na prática, já existia 
há tempos”, enfatiza Segal. 
“A entidade deu respaldo 
científico para atuação de 
profissionais de diferentes 
especialidades, tais como 
endocrinologia, enferma-
gem, fisioterapia, fonoaudio-
logia, nutrição, psicologia e 
psiquiatria.” 

Segal lembra que entidades 
congêneres da Coesas 
existem em todo o mundo. 
No exterior, são geralmente 
chamadas de Allied Health, 
e representam, como no 
Brasil, profissionais de 
diversas especialidades 
de saúde que atuam com 
especialistas em cirurgia 
bariátrica.  

Novas iniciativas 
e participação 
da entidade nos 
Congressos 
SBCBM 2011



Informativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

Boletim nº 28 -  2011 8

SALA DE 
IMPRENSA 

Os principais 
textos publicados 
na mídia, além de 
fotos e materiais 
em vídeo e áudio. 

NOTÍCIAS SBCBM 

Informações 
exclusivas sobre 
a SBCBM e suas 
atividades, tais 
como cursos, 
projetos e 
campanhas.

CHAMADAS 
DA HOME 

Notícias 
rotativas sobre 
os principais 
(e mais quentes!) 
assuntos 
divulgados 
no site.

BANNERS 

Conheça 
os projetos 
defendidos pela 
SBCBM.

FACEBOOK E 
TWITTER 

Acompanhe 
a SBCBM nas 
mídias sociais.

ÁREA EXCLUSIVA 

Além de espaço 
destinado para 
solicitação de 
selos, consultoria 
jurídica e fórum 
de discussão, 
por exemplo, 
os associados 
encontram agora 
newsletters e 
artigos científicos.

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.

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).

Endereço: Rua Maestro Cardim, 560 – 16º andar – cj. 165.
CEP: 01323-001 – Paraíso – São Paulo – SP.
Tel.: (11) 3284-6951 / Fax: (11) 3284-8298.
Site:  www.sbcbm.org.br.

Produção editorial: Ketchum Assessoria de Comunicação (11) 5090-8900.
Editora: Letícia Colombini (Mtb 26.598).  Redação: Cátia Rodrigues (Mtb 14.719) e 
Leila Novais.  Editoração: Rodrigo Cadorniga. Tiragem: 1.500 exemplares.

Não jogue este impresso em via pública.

Site repaginadoNovidade

Portal da 
SBCBM está 
ainda mais 
dinâmico e 
interativo

Em agosto, o novo site da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (SBCBM) entrou no ar com 

grandes novidades. Uma delas diz respeito 
à sua interface, que passa a ser mais 
dinâmica, interativa e atraente. A outra se 
refere ao conteúdo, ainda mais segmentado 
e organizado. “Ao concebermos esse projeto, 
nosso principal objetivo foi facilitar o acesso 
às informações e orientações da SBCBM”, diz 
o presidente da entidade, Dr. Ricardo Cohen.  
“Levamos em conta que as pessoas têm  
pouco tempo para ‘navegar’ na rede.”

No final de setembro, o 
presidente da Socieda-
de Brasileira de Cirur-

gia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM), Dr. Ricardo Cohen, 
reuniu-se com representan-
tes da Comissão Mista de 
Especialidades da Associa-
ção Médica Brasileira (AMB) 
para solicitar a abertura de 
processo de reconhecimento 
da cirurgia bariátrica e meta-
bólica como área de atua-
ção. Na ocasião, foi protoco-

Passos concretos 
Especialização

SBCBM formaliza pedido de 
reconhecimento da cirurgia bariátrica 
e metabólica como área de atuação 

lada a proposta de currículo 
mínimo para a formação de 
especialistas na área. 

Além dessa ação concreta, 
a SBCBM realiza periodica-
mente cursos e congressos 
focados em cirurgia bariá-
trica e metabólica, a fim de 
oferecer aprimoramento téc-
nico aos médicos dedicados 
à área. “O fato mais impor-
tante que decorrerá desse 
reconhecimento será, sem 

dúvida, o aprimoramento 
da formação dos cirurgiões 
gerais na área de cirurgia 
bariátrica e metabólica”, 
ressalta o vice-presidente 
executivo da SBCBM, Dr. 
Carlos Aurélio Schiavon. 

Formada por representantes 
da Associação Médica Brasi-
leira (AMB), Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e Comis-
são Nacional de Residência 
Médica (CNRM), a Comissão 

Mista de Especialidades nor-
malmente analisa a criação 
de uma nova área de atua-
ção, incluindo os critérios de 
formação dos profissionais, 
no prazo de até dois anos.

www.sbcbm.org.br


