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para a próxima edição do evento, que 
acontece em outubro deste ano



Congresso SBCBM  

Após o sucesso do XIII 
Congresso da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Ba-

riátrica e Metabólica (SBCBM), 
realizado no ano passado na 
cidade de Gramado (RS), a 
Sociedade já está preparan-
do o próximo encontro, entre 
os dias 31 de outubro e 3 de 
novembro no Centro Cultural e 
de Exposições Ruth Cardoso, 
em Maceió (AL).
 
Palestrantes de renome do 
Brasil e de outros países serão 
convidados para compor a 
grade de programação do 
evento. Além disso, a Comis-
são Científica do congresso   

formada pelos especialistas Dr. 
Carlos Aurelio Schiavon, Dr. Al-
mino Cardoso Ramos, Dr. Mário 
Victor de Faria Nogueira e Dr. 
Alexandre Charles Morrel – está 
trabalhando na elaboração de 
uma forte programação técnica, 
que propiciará a atualização do 
cenário atual da cirurgia bari-
átrica no Brasil e dos estudos 
desenvolvidos pelos profissio-
nais da área médica. 

As comissões de COESA e o Dr. 
Adriano Segal estão otimistas 
quanto a esse roteiro que, se-
gundo eles, irá estimular todos 
os profissionais das equipes 
multidisciplinares.

REPERCUSSÃO

No ano passado, o XIII Con-
gresso da SBCBM confirmou 
a vocação do evento como 
um dos mais importantes 
encontros mundiais sobre 
cirurgia bariátrica, obesidade 
e diabetes. Reuniu especialis-
tas de primeira linha de vários 
estados brasileiros e de outros 
países, que contribuíram para 
traçar um panorama recen-
te da evolução da cirurgia 
bariátrica e apresentaram 
as novidades em termos de 
pesquisas sobre o tratamento 
da obesidade e doenças a ela 
associadas. 

Evento

Uma das principais conclusões 
dos estudiosos sobre o assun-
to é a crescente necessidade 
de prestar um atendimento 
global ao paciente por meio da 
combinação entre os tratamen-
tos clínico e cirúrgico que, em 
conjunto, proporcionam também 
resultados positivos em relação 
à remissão das doenças ligadas 
ao problema de excesso de 
peso. 

A cirurgia bariátrica vem sendo 
difundida como primeira opção de 
tratamento para a diabetes mellitus 
tipo 2 em pacientes com obesi-
dade mórbida e recomendada 
como alternativa para aqueles com 

Especialistas assistem a palestras: novidades no tratamento sobre a obesidade e doenças relacionadas

A décima terceira edição do evento, em novembro de 
2011, encerrou sua programação com chave de ouro. A 
sociedade anuncia a realização do próximo encontro no 
segundo semestre deste ano
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Mais de 1.300 participantes circulam pelos estandes do evento: sucesso de público e crítica

Dr. Cohen: “A cirurgia do diabe tes reforça a importância de um trabalho multidisciplinar coeso e contínuo”

obesidade leve que apresentam 
risco cardiovascular. “Essa é uma 
mudança histórica e revolucio-
nária, que amplia as opções de 
tratamento para o diabetes”, afirma 
o Dr. Ricardo Cohen, presidente 
da SBCBM. “Uma nova disciplina 
nessa área deve surgir, a cirurgia 
do diabetes, que exigirá o conhe-
cimento integral da doença e a 
capacidade de mensurar resulta-
dos específicos antes e depois da 
cirurgia, reforçando a importância 
de um trabalho multidisciplinar 
coeso e continuado.”

Atualmente, a cirurgia bariátrica 
não tem foco somente na perda 
de peso, mas também na remis-
são de doenças que acompa-
nham o diabetes. De acordo com 
o Dr. Cohen, a contribuição da 
pesquisa para o aprimoramento 
da cirurgia bariátrica tem sido 
fundamental. “Os pesquisadores 
estão descobrindo respostas para 
antigas perguntas sobre as cau-
sas da obesidade, o que propicia 
um melhor entendimento a res-
peito dessa doença, considerada 
uma epidemia mundial.”

Os números
falam por si
Veja a seguir alguns números 
relevantes sobre o XIII 
Congresso da SBCBM:

Participantes inscritos: 1.306

Trabalhos apresentados: 211
(30 apresentações orais, 147 
pôsteres eletrônicos e 34 vídeos)

Convidados internacionais: 18

Premiações: 3
• Prêmio Arthur Belarmino Garrido 
(apresentação oral)
• Prêmio Nicola Scopinaro (pôster 
eletrônico)
• Prêmio Mathias A.L.Fobi (vídeo)

Durante o evento foram apresen-
tadas várias ações realizadas pela 
SBCBM, alinhadas com o propó-
sito de prestar um atendimento 
integral ao paciente. Um bom 
exemplo disso foi o lançamento 
da Carteira de Identificação do 
Paciente Bariátrico, que facilita 
o atendimento desse tipo de pa-
ciente, aumentando sua seguran-
ça principalmente em situações 
emergenciais.

A inclusão da cirurgia bariátri-
ca por videolaparoscopia no 
Rol de Procedimentos e Even-
tos em Saúde da ANS ampliará 
a atuação dos cirurgiões bariátri-
cos. A fim de fortalecer a prática, 
a sociedade está investindo no 
desenvolvimento de parcerias 
para estimular a capacitação de 
profissionais que atuam na área 
por meio de cursos de espe-
cialização e pós-graduação. 
Além disso, encaminhou um 
documento à AMB (Associação 
Médica Brasileira) propondo a 
criação de uma área de atua-
ção voltada especificamente 
para a cirurgia bariátrica.
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Conquistas 2011 
Retrospectiva

Ao longo do ano passado, a SBCBM realizou campanha de conscientização, levantou a bandeira de causas como a criação 
de uma área de atuação específica voltada para a cirurgia bariátrica, promoveu cursos de atualização e muito mais. Confira!

CAMPANHA OBESIDADE SEM MARCAS
Criada em abril do ano passado, a iniciativa teve como intui-
to disseminar o conhecimento sobre os direitos do pacientes 
obesos e as vantagens da realização da cirurgia bariátrica por 
videolaparoscopia, método considerado menos invasivo e mais 
seguro que a cirurgia convencional. A campanha incluiu diversas 
frentes de comunicação:

• Tool kit – composto por um livreto explicativo com informações 
relevantes sobre o tema, por meio do qual a SBCBM apresentou o 
projeto para líderes de opinião e representantes do governo.

• Press-kit para jornalistas – com informações a respeito da cirur-
gia bariátrica por videolaparoscopia no Brasil, incluindo números, 
dados e pesquisas, além de artigos assinados por especialistas. 

• Sala de Imprensa (site) – reformulada, passou a oferecer um 
completo material de apoio a respeito do assunto.

• Ferramentas online – a SBCBM mobilizou os públicos influen-
ciadores de redes sociais para participarem da consulta pública 
promovida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) so-
bre o novo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Para tanto, 
desenvolveu um hotsite (www.obesidadesemmarcas.com.br) com 
dados sobre a iniciativa, que colaborou para a divulgação da Cam-
panha Obesidade sem Marcas em blogs e comunidades do Orkut, 
Facebook e Twitter, conscientizando os internautas sobre a impor-
tância do assunto e as vantagens da videolaparoscopia. As ações 
também incluíram outras ferramentas de comunicação, como um 
abaixo-assinado virtual, em prol da aprovação da cirurgia bariátrica 
menos invasiva nesse rol de procedimentos, entregue à ANS.

REFORMULAÇÃO DO SITE (www.sbcbm.org.br) 
A iniciativa serviu para intensificar ainda mais o relacionamento 
da SBCBM com seus públicos de interesse e facilitar o acesso a 
informações sobre obesidade, cirurgia bariátrica, videolaparoscopia 
e outros assuntos relacionados. 

BOLETIM IMPRESSO DE CARA NOVA 
A publicação que você tem em mãos – que traz dados sobre a cam-
panha, eventos científicos, cursos de atualização e ações da SBCBM 
– também ganhou um novo visual, mais dinâmico e moderno. 

A SBCBM TRABALHOU COM AFINCO DURANTE 2011 
EM PROL DA DISSEMINAÇÃO DOS BENEFÍCIOS E 
AVANÇOS DA CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA 

NO BRASIL. VEJA A SEGUIR AS PRINCIPAIS AÇÕES 
COMANDADAS PELA ENTIDADE AO LONGO DO ANO:
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CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE BARIÁTRICO
Numa iniciativa pioneira, que reforça o compromisso da entidade 
com o paciente obeso, a SBCBM criou um documento de identifi-
cação para o paciente submetido à cirurgia bariátrica, cujo intuito 
é contribuir para um atendimento mais completo e seguro, prin-
cipalmente em casos de emergência. A carteira traz informações 
sobre o tipo de cirurgia à qual o paciente foi submetido, o método 
adotado e outros detalhes relevantes sobre a saúde do paciente.

APOIO À RECOMENDAÇÃO DA IDF
De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), a 
cirurgia bariátrica deve ser indicada para pacientes diabéticos com 
IMC entre 30 kg/m² e 35 kg/m² nos casos em que a doença não é 
controlável clinicamente e há riscos cardiovasculares. A SBCBM 
apoia essa recomendação, estimulando o debate sobre o assun-
to entre os profissionais. Se os critérios brasileiros seguirem esse 
padrão, será ampliado o número de pessoas beneficiadas pela 
cirurgia bariátrica, considerada uma opção de tratamento segura e 
eficaz no combate à doença. 

INCLUSÃO DA CIRURGIA BARIÁTRICA NO ROL DA ANS
Desde o dia 1º de janeiro deste ano, está em vigor o novo Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), que estende a cirurgia bariátrica por videolapa-
roscopia a portadores de obesidade mórbida e pacientes com IMC 
acima de 35 kg/m² com uma ou mais doenças ou IMC acima de 40 
kg/m², independentemente da presença de outras doenças. Diante 
disso, a SBCBM realizou cursos para capacitar cirurgiões e certificar 
hospitais brasileiros, como centros de excelência em cirurgia bariátri-
ca, em parceria com a Surgical Review Corporation (SRC), entidade 
responsável pela gestão do maior sistema de base de dados de 
pacientes submetidos a cirurgias bariátricas em todo o mundo.

CIRURGIA BARIÁTRICA COMO ÁREA DE ATUAÇÃO MÉDICA
A SBCBM criou um projeto que defende a cirurgia bariátrica como área 
de atuação médica reconhecida pela Associação Médica Brasileira 
(AMB), que visa definir a normatização de treinamento em cirurgia 
bariátrica. Uma vez certificados, os cirurgiões oferecerão serviços de 
melhor qualidade aos pacientes. De acordo com a Comissão Mista 
de Especialidades (CME) – que congrega a AMB, o Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e a Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM) –, são reconhecidas apenas as áreas de atuação com tempo 
de formação superior a um ano. Em princípio, todo cirurgião geral ou 
do aparelho digestivo pode realizar esse tipo de procedimento. 

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS DA SBCBM
A SBCBM realizou diversos treinamentos sobre Urgências Bariá-
tricas, coordenados pelas diretorias dos capítulos de São Paulo, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Espírito Santo 
e Pará. Ao todo foram realizados sete cursos, com o objetivo de 
atualizar os profissionais que atuam na área de cirurgia bariátrica, a 
exemplo de cirurgiões, clínicos, médicos e plantonistas.

ACESSO AO MATERIAL DO 2º CONGRESSO MUNDIAL DE 
TERAPIAS INTERVENCIONISTAS PARA DIABETES TIPO 2
A entidade se empenhou na divulgação do material do evento para 
seus associados e interessados no tema, por meio de download 
de palestras, além da apresentação da Federação Internacional 
de Diabetes (IDF). A intenção foi divulgar as novidades mundiais a 
respeito do tema e, com isso, atualizar os profissionais brasileiros.

No início deste ano, o Dr. Ricardo Cohen, 
presidente da SBCBM, foi indicado para editor 
associado da Obesity Surgery, publicação 
oficial da International Federation for the 
Surgery of Obesity (IFSO), junto com o 
americano Scott Shikara, o australiano Paul 
O’Brien e o suíço Michel Suter. A indicação 
faz parte de uma renovação de equipe da 
publicação e demonstra mais um importante 
reconhecimento da comunidade médica 
mundial ao trabalho científico feito no Brasil 
em prol da cirurgia bariátrica!

REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA SBCBM PARA A IFSO
Filiada da International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO), 
a SBCBM reverte uma parte das anuidades recebidas para a IFSO. 
Até o final de 2011, de cada contribuição feita pelos associados, 
US$ 20 eram destinados para a federação estrangeira. Após 
negociação, realizada em outubro do ano passado, esse valor foi 
reduzido para US$ 10, o que levou a SBCBM a incrementar ainda 
mais seus investimentos em prol da cirurgia bariátrica no Brasil.

REFORMA NA SEDE
No ano passado, a sede da SBCBM passou por uma ampla reforma 
que incluiu compra de novos móveis e instalação de ar-condicio-
nado, a fim de proporcionar mais conforto e estrutura para seus 
associados e convidados. 

a SBCBM realizou cursos 
para capacitar cirurgiões e 
certificar hospitais brasileiros
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Como é hoje
Atualmente, o procedimento é indicado 

para pessoas como IMC (índice de massa 
corpórea) maior que 35 kg/m² com doenças 

associadas ou acima de 40 kg/m², sem a presença 
de outras enfermidades. Segundo Ricardo Cohen, pre-

sidente da SBCBM, a tendência é que o IMC deixe de ser 
o parâmetro mais importante para a indicação da cirurgia 
bariátrica como tratamento, dando lugar à avaliação clínica 
global do paciente. 
Estudos médicos internacionais atestam que o índice de 
mortalidade em decorrência do diabetes não tem relação 
direta com o IMC elevado e os primeiros sinais da 

doença podem aparecer mesmo em pessoas mais 
magras. “ Isso significa que, apesar de visivel-

mente saudáveis, elas possuem excesso de 
gordura maligna, que pode esconder 

diversas doenças”, conclui.
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Propostas e planos

Expectativas 2012
Ampliar a divulgação sobre as vantagens da cirurgia 
bariátrica por videolaparoscopia, incentivar a realização de 
cursos para atualizar os profissionais da área e lutar pela 
melhora dos honorários médicos são algumas das ações 
previstas no plano de metas da SBCBM para 2012

DIVULGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA VL: MISSÃO CONTÍNUA
A intenção da SBCBM é atuar com afinco para divulgar as vantagens da 
cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, considerada um método menos 
invasivo e mais seguro para os pacientes. Apesar do custo elevado, 
esse tipo de procedimento oferece menor risco de infecções e hérnia no 
local do corte, retorno mais rápido às atividades e tempo reduzido de 
internação. Ainda há muito espaço para aumentar o volume de cirurgias 
bariátricas feitas por videolaparoscopia. No Brasil, esse procedimento 
representa apenas 35% das intervenções realizadas.

Obesidade
sem Marcas

A entidade pretende continuar fortalecendo a 
campanha Obesidade sem Marcas: Cirurgia Menos 

Invasiva é um Direito, criada no ano passado, que tem 
como objetivo divulgar o conhecimento sobre os direitos 

do paciente obeso ao acesso à cirurgia bariátrica por 
videolaparoscopia, e contou com um forte investimento em di-
versas frentes de comunicação, como divulgação de materiais 
sobre o tema para a imprensa e também nas mídias sociais, 
criação de hotsite, entre outras.
Outro ponto a ser acompanhado pela SBCBM é a vigência, 
a partir de janeiro deste ano, da inclusão da cirurgia bari-

átrica no novo Rol de Procedimentos e Eventos da ANS 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar). Por lei, 

o paciente obeso mórbido passa a ter direito a 
esse tipo de procedimento, coberto pelos 

planos de saúde sem qualquer 
tipo de restrição.

CIRURGIA PARA IMC ABAIXO DE 35 KG/M²: 
BANDEIRA IMPORTANTE
Uma das principais plataformas defendidas pela 
SBCBM em 2012 será o acesso à cirurgia bariátrica 
para pacientes com IMC (índice de massa corpó-
rea) abaixo de 35 kg/m², com base nos critérios da 
Federação Internacional de Diabetes (IDF). Entre os 
especialistas da área médica, o conceito de obesi-
dade maligna vem ganhando força, o que engloba 
quadros de sobrepeso ou obesidade leve com a 
presença de doenças agravadas pelo excesso de 
peso, como diabetes e hipertensão. Estudos aponta-
ram a cirurgia bariátrica como uma opção eficaz de 
tratamento para pessoas nessa condição, principal-
mente quando os remédios não surtem mais efeito 
para controlar o problema.

O ANO COMEÇOU E A SBCBM JÁ DEU INÍCIO ÀS 
SUAS ATIVIDADES. CONFIRA A SEGUIR QUAIS AS 
PRINCIPAIS FRENTES DE TRABALHO DA ENTIDADE 

PREVISTAS PARA 2012 COM FOCO NO FORTALECIMENTO 
DA CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA NO BRASIL.
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NOVO CONGRESSO: PARCERIA INÉDITA ENTRE SBCBM E SBD
No dia 5 de maio acontece o Simpósio sobre Cirurgia Bariátrica e Me-
tabólica em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica (SBCBM) e a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). O 
encontro sela essa inédita parceria entre as duas entidades e tem como 
propósito abordar a cirurgia bariátrica como alternativa para solucionar 
doenças como o diabetes mellitus tipo 2. O evento será realizado no Hotel 
Blue Tree Faria Lima, em São Paulo (SP), e contará com a participação de 
profissionais de renome das áreas de cirurgia metabólica e diabetes.

CALENDÁRIO DE CURSOS: FOCO EM APRIMORAMENTO E 
ESPECIALIZAÇÃO
No calendário de ações da SBCBM em 2012 está o roteiro de cursos 
voltados para o aprimoramento e a especialização de profissionais 
que atuam na área de cirurgia bariátrica e metabólica. Segundo 
informações oriundas da reunião realizada no final de janeiro com os 
presidentes de capítulos e delegacias da entidade, poderão participar 
desses cursos médicos cardiologistas e pneumologistas, nutricionistas, 
psicólogos, psiquiatras, ortopedistas, ou seja, que integram a equipe 
multidisciplinar que faz o pronto-atendimento ao paciente bariátrico.

Composta pelo Dr. José Luis de Souza Varela 
(presidente), Dr. Heládio Feitosa de Castro 
Filho (vice-presidente), Dr. Aluísio Stoll 
(secretário), Dr. James Câmara de Andrade 
(membro), Dr. Orlando Pereira Faria (membro), 
Dr. Carlos Augusto Scussel Madalosso 
(membro), Dr. Luiz Vicente Berti (membro), 
Dr. Marcio Café Cardoso Pinto (membro) e 
pelo Dr. Ricardo Cohen e Dr. Carlos Aurélio 
Schiavon (representantes da Diretoria).

Radiografia
regional

Uma das ações comandadas pela comissão 
envolve um mapeamento dos honorários médicos 

de todas as regiões brasileiras. De início, será enviado 
um questionário aos presidentes dos capítulos da SBCBM e 

aos delegados das seccionais. A partir das respostas obtidas, 
serão feitas as modificações necessárias e, a partir daí, um novo 
documento será repassado para todos os associados, o que deve 
acontecer a partir do mês de abril. “Com esse levantamento, fica 
mais fácil fazer negociações setoriais. Além disso, queremos a 
liberação de materiais descartáveis, o que aumenta a segurança 
dos procedimentos cirúrgicos, e a melhoria da remuneração para 
o aluguel do aparelho de videolaparoscopia de propriedade do 
médico, que também está defasada.”

Em reunião realizada no dia 27 de janeiro com os 
presidentes dos capítulos da SBCBM, a Diretoria da 

entidade nacional convocou esses represen-
tantes a colaborarem  com os trabalhos 

realizados pela nova comissão.

CIRURGIA BARIÁTRICA COMO ÁREA DE ATUAÇÃO MÉDICA: 
COMPROMISSO FIRMADO
A SBCBM tem como meta para 2012 intensificar seus esforços 
no fortalecimento da campanha nacional pelo reconhecimento da 
cirurgia bariátrica e metabólica como área de atuação médica, além 
de vinculá-la à especialização em cirurgia geral. No ano passado, a 
entidade submeteu proposta sobre o assunto ao Conselho Científico 
da Associação Médica Brasileira (AMB) e à Comissão Mista de Espe-
cialidades do Conselho Federal de Medicina (CFM). 

A intenção da SBCBM é reforçar os procedimentos já consagra-
dos na prática médica, enfatizando aqueles que ainda são objeto 
de estudo ou avaliação, e definir os conceitos das áreas clínicas 
que integram obrigatoriamente o atendimento multidisciplinar ao 
paciente, como endocrinologia, metabologia e nutrologia. “A área 
de atuação vai possibilitar que a difusão do conhecimento seja mais 
bem coordenada, beneficiando médicos, profissionais da saúde e 
toda a população”, diz o doutor Ricardo Cohen. “Essa iniciativa re-
afirma nosso compromisso com a proteção ao paciente e a defesa 
da ética médica.”

REMUNERAÇÃO: AUMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS
Recém-criada, a comissão de honorários médicos da SBCBM 
se reuniu no dia 16 de dezembro do ano passado para traçar 
diretrizes a respeito do aumento dos honorários dos médicos e 
profissionais que atuam na área de cirurgia bariátrica. “A remu-
neração está desatualizada há vários anos e individualmente o 
médico não tem força para melhorar a situação”, explica o Dr. 
José Luis de Sousa Varela, presidente da comissão. “Por isso 
decidimos lutar em sociedade para alcançar resultados mais 
palpáveis.” 
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Cirurgia bariátrica e metabólica
como área de atuação
Proposta foi encaminhada ao CFM e prevê o reforço dos 
procedimentos da área, além da formação de profissionais

A evolução da cirurgia bariátrica no Brasil tem sido 
significativa nas últimas duas décadas. Considerada 
cada vez mais uma alternativa terapêutica e eficaz, 

esse tipo de tratamento cirúrgico tem sido adotado em 
grande escala, principalmente para auxiliar pessoas com 
problemas decorrentes da obesidade – diabetes mellitus 
tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, apneia do sono, 
asma, doenças osteo-articulares e alguns tipos de cânce-
res, como de mama e aparelho digestivo. De acordo com 
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a proje-
ção é de que até 2015 haja uma população de 2,3 bilhões 
de adultos com sobrepeso e 700 milhões de obesos. Com 
isso, a realização de cirurgias bariátricas se tornou cada 
vez mais constante, com um aumento de 275% de 2009 
para 2010. Do total de operações, 35% foram feitas por 
videolaparoscopia, método menos invasivo.

Nesse contexto, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica (SBCBM) deu início a uma campanha nacional 
voltada para o reconhecimento da área de atuação médica 
em cirurgia bariátrica e metabólica, bem como sua vinculação 
à especialização em cirurgia geral. Juntamente com o Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões (CBC), a entidade encaminhou no ano 
passado uma proposta de regulamentação ao conselho cien-
tífico da Associação Médica Brasileira (AMB) e à comissão 
mista de especialidades do Conselho Federal de Medicina 
(CFM). O intuito da SBCBM é reforçar os procedimentos que 
atualmente são reconhecidos no âmbito médico, assim como 
definir os conceitos das outras práticas clínicas que integram 
o atendimento multidisciplinar ao paciente, como endocrinolo-
gia, metabologia e nutrologia.
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Outro foco da proposta da SBCBM está ligado ao treinamento e
desenvolvimento de profissionais. Os programas devem ser supervisionados 
pelo CBC e capacitar aprendizes cirúrgicos para os princípios gerais da ciência 
cirúrgica, além da fisiopatologia da obesidade e das síndromes metabólicas. 
No que se refere à formação do cirurgião bariátrico e metabólico, o conteúdo 
será direcionado para a obtenção de conhecimento sobre metabolismo e 
endocrinologia, conceitos básicos e perspectivas do tratamento clínico, doenças 
associadas à obesidade, transtornos alimentares, critérios de seleção de 
pacientes para a cirurgia, importância da equipe multidisciplinar na avaliação 
pré-operatória. E, ainda, noções básicas sobre anestesia do paciente, técnicas 
operatórias e endoscópicas, resultados da cirurgia, elaboração de pesquisas e 
aspectos como a prevenção de riscos jurídicos.

Segundo Ricardo Cohen, presidente da SBCBM, a área de atuação em cirurgia 
bariátrica irá permitir a difusão do conhecimento mais bem coordenada, 
beneficiando médicos, profissionais de saúde, pacientes e toda a população. 
“O tratamento cirúrgico não deve se somente um exercício de técnica”, diz ele. 
“Isso porque, antes de iniciar qualquer experiência no campo cirúrgico bariátrico 
e metabólico, é preciso compreender as indicações e contraindicações dos 
procedimentos, os princípios dos cuidados pré e pós-operatório, entre outros.” A 
proposta está em análise pela comissão de especialidades do CFM.
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