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Dois importantes aliados

Patrocinadores Diamante:Programe-se
XIV Congresso da 
SBCBM acontece na 
cidade de Maceió (AL), 
entre os dias 31 de 
outubro e 3 de novembro. 
Faça sua inscrição.

SBCBM ganha reforço para a sequência na 
luta pela regulamentação da área de atuação 

em cirurgia bariátrica e metabólica 

1º Simpósio Internacional em Cirurgia 
Metabólica discute alternativas 
clínicas e cirúrgicas para o 
tratamento do diabetes mellitus tipo 2
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Força-tarefa
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) 

ganhou um importante reforço para a sequência da campanha 
pela regulamentação da área de atuação em cirurgia bariá-

trica e metabólica. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM) e o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva 
(CBCD) são os novos parceiros que se juntam à SBCBM e ao Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões (CBC) nessa luta. 

Na opinião do presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM), Dr. Airton Golbert, a área de atuação vai favore-
cer a melhoria do atendimento ao obeso com indicação cirúrgica, pois 
haverá um referencial de qualidade e competência dos cirurgiões e 
profissionais especializados nesse tipo de intervenção. “Esse reco-
nhecimento pela AMB já deveria ter acontecido pelo célere avanço 
das operações bariátricas registrado nos últimos anos. A área de 
atuação vai incentivar a oferta de cursos de pós-graduação especí-
ficos, qualificando os profissionais e beneficiando os doentes com 
obesidade e diabetes mellitus”, observa o endocrinologista.

O intuito das entidades, lideradas pela SBCBM, com essa campanha 
é reforçar os procedimentos já consagrados na prática médica, assim 
como definir os conceitos das outras práticas clínicas que integram 
o atendimento multidisciplinar ao paciente, como endocrinologia, 
metabologia e nutrologia. “A área de atuação elevará a especialidade 
de cirurgia bariátrica a outro patamar e trará uma melhor preparação 
para os médicos que fazem esses procedimentos”, revela o Dr. Car-
los Aurélio Schiavon, vice-presidente executivo da SBCBM.

Área de atuação

Mais entidades aderem à luta pela 
regulamentação da área de atuação em 
cirurgia bariátrica e metabólica

O PESO DO TREINAMENTO

Uma das principais preocupações da SBCBM é a capacitação 
dos profissionais ligados à cirurgia bariátrica. Para isso, a enti-
dade propõe supervisionar todos os programas de treinamento 
dessa especialidade, em parceria com o CBC e o CBCD. Por 
isso, serão contemplados nesses cursos os princípios gerais da 
prática da ciência cirúrgica e a fisiopatologia da obesidade mór-
bida e das síndromes metabólicas. O conteúdo engloba estudos 
sobre metabolismo e endocrinologia, conceitos básicos e pers-
pectivas 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 mais: noções básicas sobre anestesia do 
paciente, técnicas operatórias e endoscópicas, resultados da 
cirurgia, elaboração de pesquisas e aspectos como a prevenção 
de riscos jurídicos.

Para o Dr. Schiavon, “a iniciativa reafirma o compromisso com 
a proteção ao paciente e a defesa da ética médica, além de 
facilitar a vida dos pacientes bariátricos, que terão mais facilida-
de para encontrar médicos bem preparados”. O cirurgião reforça 
ainda que “a área de atuação vai possibilitar que a difusão do 
conhecimento seja mais bem coordenada, beneficiando médi-
cos, profissionais de saúde, pacientes e toda a população”.
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A revisão das portarias 
federais 492, 493, 1.569 
e 1.570, que desde 2007 

estabelecem a política de 
assistência ao paciente obeso, 
será a partir de agora a princi-
pal tarefa da Câmara Técnica 
de Cirurgia Bariátrica do Minis-
tério da Saúde. O órgão conta 
com a participação da SBCBM 
e de outras entidades médicas 
ligadas ao tratamento clínico 
e pós-cirúrgico, e iniciará os 
trabalhos após o Ministério 
concluir a Linha de Cuidado 
da Obesidade na Rede de 
Atenção às Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis.

Em busca de
melhorias
no SUS

“O modelo de 
atendimento do 
SUS necessita 
ser atualizado 
completamente. 
Nossa contribuição 
é indispensável”
Dr. Irineu Rasera
gestor do Hospital dos Fornecedores 
de Cana-de-Açúcar de Piracicaba

“O modelo de atendimento do 
SUS necessita ser atualizado 
completamente. Nossa con-
tribuição é indispensável, não 
apenas para adequar os termos 
da lei aos avanços tecnológicos 
e científicos da cirurgia, mas 
também para avaliar construti-
vamente as dificuldades que os 
médicos e hospitais enfrentam 
hoje no país para prestar os 
serviços à população”, ressalta 
o Dr. Irineu Rasera, gestor do 
Hospital dos Fornecedores de 
Cana-de-Açúcar de Piracicaba, 
um dos poucos estabelecimen-
tos que mais realizam o proce-
dimento na rede pública.

A expectativa da SBCBM é 
que a agenda com o Ministé-
rio da Saúde permita debater 
questões cruciais à melhoria 
dos serviços: implantação de 
cadastro único de pacien-
tes, inclusão da abordagem 
videolaparoscópica (menos 
invasiva), honorários médicos, 
atualização da equipe multi-
disciplinar, ampliação da rede 
de hospitais credenciados, 
redefinição das técnicas cirúr-
gicas cobertas e dos cuidados 
no pré e no pós-operatório, 
viabilização da cirurgia plás-
tica reparadora, controle de 
resultados, entre outras.

Enquanto a rede particular-suple-
mentar realiza mais de 60 mil ope-
rações por ano, o SUS consegue 
pouco mais de 5 mil intervenções, 
sendo praticamente todas feitas 
pelo método aberto, mais invasivo. 
O cenário é crítico. A maioria dos 
hospitais não cumpre a modesta 
meta de 96 procedimentos por ano 
e nem mesmo há estabelecimentos 
credenciados pelo SUS nos esta-
dos de Rondônia, Paraíba, Goiás, 
Amazonas, Acre, Roraima e Piauí. 
Levantamento da SBCMB nos hos-
pitais paulistas indica que o tempo 
de espera pela cirurgia bariátrica 
varia de 6 a 12 anos e que até 10% 
dos pacientes morrem na fila.

Câmara Técnica
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Malas prontas 
para Maceió

Congresso anual

XIV Congresso da SBCBM trará especialistas 
renomados em obesidade e cirurgia bariátrica

Os cirurgiões bariátricos de todo o país estão se preparando para 
participar do XIV Congresso da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Bariátrica e Metabólica e de mais um Congresso anual 

da SBCBM. Depois do sucesso da edição passada, que aconteceu 
em Gramado (RS), profissionais e pesquisadores do setor vão se reu-
nir, entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro, em Maceió (AL).

Segundo o presidente da comissão organizadora do evento, Dr. 
Antonio de Pádua Medeiros de Carvalho, para a comunidade local 
será uma grande honra sediar um encontro de grande importância 
para a cirurgia bariátrica. “A infraestrutura da cidade estará disponí-
vel para todos os participantes e seus familiares durante o período 
do congresso. Além disso, as expectativas para o sucesso de mais 
esse encontro são grandes, pois queremos fazer um congresso ainda 
melhor do que o do ano passado.”

Meses antes do congresso, o Dr. Almino Ramos, presidente da co-
missão científica, revela que a Diretoria da SBCBM e suas comissões 
têm trabalhado intensamente para oferecer um programa que aborde 
os conhecimentos já consolidados sobre a cirurgia bariátrica e meta-
bólica, além de repercutir temas atuais e perspectivas futuras sobre o 
assunto no Brasil e no mundo.

O QUE TEM DE NOVO

“Vamos privilegiar os tópicos mais importantes da cirurgia bariátrica 
e metabólica. Seguramente, nenhum congresso no mundo reúne 
apresentadores com a qualidade e o nível de reconhecimento como 
os que estarão presentes ao evento”, aponta o Dr. Almino.  

O acesso a esses profissionais renomados foi outra preocupação da 
comissão científica, de acordo com o Dr. Almino. “Todos vão poder 
assistir às palestras desses médicos e fazer seus questionamentos. 
Procuramos privilegiar o tempo para discussões e perguntas”, informa. 

Ao todo, serão 19 miniconferências, quatro mesas-redondas, oito 
painéis, um videofórum e três simpósios-satélites.

DO MUNDO PARA CÁ

Nessa edição do congresso, a participação de profissionais 
estrangeiros será significativa, com especialistas vindos de 
várias partes do mundo. “Isso só vem agregar ainda mais 
valor e conhecimento ao evento”, comemora o Dr. Almino.

Para o presidente da comissão organizadora, Dr. Antonio de 
Pádua Medeiros de Carvalho, esses profissionais têm atuação 
destacada no mercado e vêm colaborando de forma positiva 
com estudos clínicos e experimentais da cirurgia bariátrica 
e metabólica. “Ter a oportunidade de conversar diretamente 
com eles será um dos pontos fortes do congresso”, afirma.

Ambos os médicos concordam em dizer que, pela neutralida-
de e reconhecimento do trabalho feito no mercado brasileiro 
de cirurgia bariátrica e metabólica, o Brasil hoje suporta o 
único congresso no mundo com a possibilidade de reunir 
cirurgiões e cientistas com alto nível de reconhecimento. 

40 ANOS DE BRASIL

A maior ênfase nos temas tratados durante o congresso será 
para os 40 anos da cirurgia bariátrica no Brasil. “Além disso, 
olhando para o futuro, pretendemos definir o papel da cirurgia 
metabólica, na qual a experiência brasileira representa o que 
de mais avançado está sendo realizado em todo o mundo”, 
diz o presidente da comissão científica, Dr. Almino Ramos.

O especialista faz uma avaliação da evolução da cirurgia 
bariátrica durante esse período e afirma que o congresso 
deste ano será uma excelente oportunidade para a discussão 
desses avanços e também das controvérsias. “Os objetivos 
da cirurgia são sempre obter melhores resultados através 
do uso de métodos menos invasivos. No encontro, vamos 
abordar temas atuais, como cirurgia por portal único, robótica 
e tratamento endoscópico”, completa.

AS INSCRIÇÕES PARA O EVENTO JÁ ESTÃO ABERTAS. A EDIÇÃO 
IRÁ PRIVILEGIAR A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS NO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DA OBESIDADE 
MÓRBIDA, COMO CIRURGIÕES, NUTRICIONISTAS, NUTRÓLOGOS, 
PSICÓLOGOS, PSIQUIATRAS, FISIOTERAPEUTAS E EDUCADORES DE 
ATIVIDADES FÍSICAS. 

MAIS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS NO SITE DA SBCBM: 
WWW.SBCB.ORG.BR.FA
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Honorários 
médicos em pauta

Remuneração

Em reunião, SBCBM e Unimed Brasil 
concordam sobre a necessidade de aumento 
dos honorários dos profissionais

A Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica (SBCBM) 

está atuando ativamente pela 
majoração dos honorários dos 
cirurgiões bariátricos no Brasil. 
Ao longo dos últimos meses, di-
versas iniciativas foram realiza-
das nesse sentido. Uma delas, 
que aconteceu no final do ano 
passado, foi a criação de uma 
comissão específica para cui-
dar do assunto e desenvolver 
um plano de ação em prol do 
aumento dos valores pratica-
dos atualmente. 

A Sociedade também iniciou um 
levantamento para radiografar 
a situação dos médicos da 
especialidade em várias regiões 
brasileiras. O objetivo é ajudar 
nas negociações pelo aumento 
da remuneração, de acordo 
com a localidade e o mercado. 

Recentemente, SBCBM e 
Unimed Brasil se reuniram 
em São Paulo para discutir a 
remuneração adequada aos 
médicos e a padronização do 
material utilizado nas cirurgias 
bariátricas laparoscópicas.

ADVERTÊNCIA AOS PLANOS

O dia 25 de abril certamente ficará marcado pelo grande protes-
to organizado pelos médicos contra as empresas que operam 
no setor da saúde suplementar em todo o Brasil. O Dia Nacional 
de Advertência aos Planos de Saúde mostrou a insatisfação da 
categoria com as operadoras que têm se recusado em avançar 
nas negociações pela recuperação de honorários defasados e 
pelo fim da interferência antiética na relação entre os profissio-
nais e seus pacientes.

Entidades nacionais – por meio da Comissão de Saúde Suple-
mentar, composta por representantes do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), da Associação Médica Brasileira (AMB) e da 
Federação Nacional dos Médicos (Fenam) – cobram a criação 
de regras claras para os contratos estabelecidos entre as ope-
radoras e os profissionais. Em uma carta enviada às opera-
doras, os médicos explicitaram a preocupação com os riscos 
de desassistência gerados pelas empresas de saúde, ao se 
recusarem a dar andamento às conversas sobre a atualização 
dos honorários médicos.

O QUE A CLASSE MÉDICA REIVINDICA

REAJUSTE DE HONORÁRIOS: para recuperar as perdas 
financeiras, contemplando não somente consultas, mas também 
procedimentos. Os profissionais alegam uma perda de mais de 
120% nos últimos 12 anos. Os reajustes dos planos de saúde 
somaram mais de 150%, enquanto o repasse aos médicos não 
chegou a 50%.

CONTRATOS: estabelecimento de um critério de reajuste com 
periodicidade de, no máximo, 12 meses, além de regras de cre-
denciamento, descredenciamento, glosas, entre outras.

HIERARQUIZAÇÃO: inclusão da Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) como referência 
para o processo de hierarquização feito pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o percentual de 
reajustes semelhante para procedimentos e consultas.

LEGISLAÇÃO: apoio aos projetos de lei PL 6964/10 e
PL 380/00, que dispõem sobre reajustes médicos.

Na primeira reunião, que acon-
teceu em fevereiro, houve o con-
senso de que o Sistema Unimed 
e a SBCBM compartilham as 
mesmas expectativas com rela-
ção aos assuntos tratados. No 
encontro mais recente, em 18 de 
abril, as negociações avança-
ram e foi firmado um acordo de 
intenções para a majoração dos 
honorários e a padronização do 
material de videolaparoscopia.

O presidente da Unimed Brasil, 
Dr. Eudes de Freitas, considerou 
válida a argumentação apresen-
tada pela Sociedade Bariátrica. 
Ficou então acordado que o 
plano de saúde fará um estudo 
dos honorários praticados em 
cirurgia bariátrica para que os 
associados da SBCBM e demais 
profissionais envolvidos sejam 
adequadamente remunerados. 

Na ocasião, estiveram presentes 
o Dr. Ricardo Cohen, presidente 
da SBCBM, o Dr. James Câma-
ra, presidente da delegacia da 
entidade no Mato Grosso do Sul, 
além da Diretoria da Unimed 
Brasil, representada pelo presi-
dente da operadora, Dr. Eudes 
de Freitas, e outros diretores.

REMUNERAÇÃO MAIS ADEQUADA

O consenso entre as duas entidades é de que, com o reajuste nos honorá-
rios, a qualidade do atendimento assistencial melhorará significativamente.

Segundo o Dr. Ricardo Cohen, presidente da SBCBM, existem expecta-
tivas bastante positivas de consolidação da revisão dos valores pagos 
aos cirurgiões cooperados do Sistema Unimed. Em breve, a SBCBM e a 
operadora anunciarão novidades. 

Representantes da SBCBM e Unimed Brasil na sede da operadora
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Simpósio

Pela remissão do 

diabetes
O 1º Simpósio Internacional em Cirurgia 
Metabólica levantou questões importantes sobre 
o tratamento do paciente diabético

As alternativas clínicas e cirúrgicas para o tratamento do diabe-
tes mellitus tipo 2 foram o tema do 1º Simpósio Internacional 
em Cirurgia Metabólica, realizado no dia 5 de maio, em São 

Paulo. Organizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) em 
parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Meta-
bólica (SBCBM), o encontro reuniu pela primeira vez endocrino-
logistas e cirurgiões – brasileiros e estrangeiros – para debater o 
cenário da cirurgia bariátrica e metabólica no país.

O simpósio aprofundou discussões sobre as técnicas de cirurgia 
gastrointestinal com melhores resultados no controle do diabetes, 
os limites da terapêutica clínica e a necessidade de adoção de no-
vos critérios para a indicação cirúrgica. “A união de duas grandes 
entidades – para dar continuidade ao trabalho de criar propostas de 
modificação das resoluções do CFM no tratamento do diabete e sua 
relação com a obesidade – é uma iniciativa pioneira”, revela o Dr. 
Ricardo Cohen, presidente da SBCBM.   

Na opinião do Dr. Balduíno Tschiedel, presidente da SBD, “essa 
discussão e troca de conhecimentos veio agregar ainda mais para 
os avanços do tratamento da diabetes tipo 2 no Brasil”.

MUDANÇAS NECESSÁRIAS

Um dos principais pontos abordados no evento foi a necessidade 
de mudanças e normas de conduta para a realização da cirurgia 
metabólica. Para o endocrinologista norte-americano Dr. David 
Cummings – que apresentou o assunto no painel Evidências 1 em 
cirurgia metabólica –, as evidências já possibilitam uma revisão dos 
critérios de indicação cirúrgica.

“Há a necessidade de revermos as indicações para o procedimento, 
incluindo pacientes com IMC mais baixos que tenham diabetes 
tipo 2 e não respondam ao tratamento clínico”, alertou o Dr. David 
Cummings. “As pesquisas já apontam isso.”

Um estudo divulgado pelo New England Journal of Medicine com-
parando a remissão do diabetes em pacientes operados e tratados 
com medicamentos mostrou que 73% dos que passaram pelo 
procedimento cirúrgico obtiveram a completa remissão do diabetes. 
O mesmo só aconteceu com 13% daqueles que trataram a doença 
com medicamentos. 
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Dr. David Cummings promove palestra no evento: revisão das indicações
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Coesas

Médicos, dentistas, fisiote-
rapeutas, nutricionistas 
e outros profissionais 

da área da saúde participaram 
no dia 19 de maio do Curso 
Básico da Coesas, promovido 
pela Comissão das Especia-
lidades Associadas (Coesas) 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabóli-
ca (SBCBM). 

O curso, realizado na sede da 
entidade, teve como objetivo 
oferecer treinamento básico 
para aqueles que desejam ini-
ciar o atendimento a pacientes 
bariátricos. “Essa ação reforça 
a iniciativa da SBCBM de esti-
mular a formação e a atualização 
profissional na prática da ci-
rurgia bariátrica e metabólica”, 
reforça o presidente da Coesas, 
Dr. Adriano Segal.

Atualização multidisciplinar
Profissionais de diversas áreas da saúde participaram do curso da Coesas

Quem abriu as discussões foi o 
cirurgião-dentista Dr. Ricardo Ven-
tre, que destacou a importância 
da saúde oral para a saúde geral 
do paciente bariátrico. “A perfeita 
trituração dos alimentos é vital 
para o total processamento do 
bolo alimentar durante a mastiga-
ção e consequente absorção de 
nutrientes, evitando transtornos 
para quem vive a fase de redução 
estomacal”, explicou Dr. Ventre.

A fisioterapeuta Juliana Franzotti 
abordou o papel da fisioterapia 
no pré e no pós-operatório da 
cirurgia bariátrica e metabólica. 
“A fisioterapia antes da cirurgia 
prepara o paciente do ponto de 
vista respiratório, evitando qua-
dros de trombose venosa pro-
funda e embolia pulmonar. Já no 
pós-operatório, atuamos na parte 
estética e postural”, destacou.

VARIAÇÕES 

Os tipos de procedimentos cirúrgicos também foram abordados no 
encontro, já que a taxa de remissão do diabetes tipo 2 pode variar 
de acordo com o procedimento. Para o presidente da SBCBM, “os 
melhores resultados podem ser observados com cirurgias de desvio 
gastrointestinal, como o bypass em Y de Roux, quando comparadas 
às cirurgias puramente restritivas”. As evidências obtidas da aplicação 
de técnicas experimentais, como a exclusão duodenal, que libera mais 
hormônios intestinais determinantes na melhoria da quantidade e da 
qualidade da secreção da insulina no pâncreas, também foram apre-
sentadas no encontro. “Esse procedimento permite o controle metabó-
lico em torno de 60% a 70% dos pacientes”, destacou. 

O Dr. David Cummings também apontou o bypass gástrico (Y de 
Roux) como uma das técnicas mais efetivas para a melhoria do 
diabetes. Mas, segundo ele, “só deve ser adotado em pacientes sem 
sucesso no tratamento com remédios, na realização de dietas e na 
prática de exercícios físicos”. 

A cirurgia por videolaparoscopia também tem apresentado resul-
tados significativos na remissão do diabetes tipo 2, de acordo com 
estudos feitos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. 

“Cerca de 70% dos pacientes conseguem controlar a doença por 
meio da cirurgia, inclusive aqueles com obesidade leve”, destaca o 
Dr. Ricardo Cohen. Atualmente essa cirurgia é indicada para trata-
mento de obesos mórbidos, com IMC a partir de 40 kg/m² na presen-
ça de comorbidade de difícil controle. 

COMO CONTROLAR A DOENÇA

Especialistas comparam os
tratamentos clínicos e cirúrgicos 

O Dr. João Nunes Salles, professor da Faculdade de Medicina da 
Santa Casa de São Paulo, mostrou a necessidade de conhecer os 
melhores mecanismos envolvidos no controle da doença, como 
redução de peso, aumento do GLP-1 (substância produzida no 
intestino que regula o metabolismo da glicose), queda da grelina 
(hormônio responsável pela sensação de fome) ou a somatória 
desses fatores. O especialista apresentou um estudo, publicado em 
março na Inglaterra, que aborda cirurgia bariátrica versus tratamento 
médico intensivo em pacientes obesos com diabetes. Após um ano 
de testes, houve remissão do diabetes tipo 2 em cerca de 40% 
dos pacientes com IMC entre 27kg/m² e 43 kg/m², contra 12% dos 
pacientes submetidos a tratamentos clínicos disponíveis. Para ele, é 
importante analisar com cautela o desempenho dos procedimentos, 
avaliando cada paciente isoladamente. 
Segundo Dr. Ricardo Cohen, “o Brasil é líder em pesquisas com cirurgias 
em pacientes com IMC menor do que 35 kg/m². Ou seja, a cirurgia 
bariátrica em pacientes com IMC menor também tem seu lugar ao sol”.

CONHECIMENTO ASSOCIADO

Os participantes também assistiram à palestra da nutricionista 
Alessandra Coelho, que apresentou a avaliação e a abordagem 
nutricional pré e pós-operatória, e a evolução da alimentação do 
paciente bariátrico. As deficiências nutricionais e as condutas 
que devem ser seguidas pelos nutricionistas que atendem a 
essa população também foram abordados.

Coube ao clínico geral Dr. Paulo Rosembaum encerrar o 
ciclo de palestras com o tema “O clínico em uma equipe de 
cirurgia bariátrica”.

Segundo ele, é atribuição do clínico geral e do endocrinologis-
ta indicar a cirurgia para os indivíduos que não apresentaram 
resposta ao tratamento convencional, pensando na melhora da 
qualidade de vida e na redução das comorbidezes que a perda 
de peso provoca. “O clínico deve realizar exames complemen-
tares que afastem causas endocrinológicas capazes de levar 
ao excesso de peso. Também deve orientar o melhor preparo 
pré-operatório, objetivando maior segurança do ato cirúrgico e 
redução das complicações pós-operatórias”, finalizou o médico. 
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Carteira do paciente

Mais de 10 mil pacientes identificados
Volume de carteirinhas de identificação distribuídas cresce significativamente em todo o país

Empenhada em reforçar 
cada vez mais seu compro-
misso com a excelência no 

atendimento a pacientes bariá-
tricos, a Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM) criou uma carteira de 
identificação do paciente. Até 
agora foram distribuídas
10.200 carteirinhas.

Inédita no mundo, a iniciativa foi 
inspirada nas carteiras concedi-
das aos pacientes submetidos a 
cirurgia cardíaca e para coloca-
ção de marcapasso. E tem sido 
um sucesso entre os cirurgiões 
metabólicos e pacientes. “Com 
a carteira de identificação, o 
paciente pode ser atendido por 
um não especialista no assunto 
sem correr o risco de ter alguma 

Médicos cirurgiões aderem à carteirinha 
de identificação do paciente bariátrico e 
reforçam a importância dessa ação

COMO TER ACESSO À CARTEIRA

Para obter a carteirinha para seus pacientes, o cirurgião deve fazer 
um depósito bancário na conta-corrente da SBCBM e enviar o 
comprovante juntamente com a carta-pedido preenchida (a carta 
pode ser encontrada no site da Sociedade) pelo e-mail 
sbcbm@sbcbm.org.br ou pelo fax (11) 3284-8298. 

O valor de 100 unidades do documento é R$ 220,00.

DADOS SBCBM

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 

CNPJ 03.368.858/0001-00

Banco Itaú (341)

Agência: 8450

Conta-corrente: 09231-0

intercorrência”, diz o Dr. Ricardo 
Cohen, presidente da SBCBM.

O documento traz o nome do 
paciente, o nome do cirurgião, 
a data do procedimento e o mé-
todo adotado – banda gástrica 
ajustável, gastrectomia vertical, 
derivações biliopancreáticas ou 
gastroplastia com desvio intes-
tinal em Y de Roux –, além de 
observações importantes, como, 
por exemplo, tipo sanguíneo e 
doenças associadas. 

“A aceitação tem sido excelente 
por parte dos pacientes. Eles 
ficam tranquilos pela segurança de 
atendimento que esse documento 
pode proporcionar”, reconhece o 
Dr. Thomas Szego, ex-presidente 
da SBCBM.
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