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Cirurgia bariátrica por 
vídeo ainda é negada

Patrocinadores Diamante:Conheça nossa 
nova diretoria
Os dirigentes eleitos 
em agosto têm a missão 
de dar continuidade ao 
trabalho de destaque 
feito pela sociedade 
ao longo dos últimos anos

Apesar de o novo rol de procedimentos ter 
inibido a negativa da cirurgia bariátrica por 

vídeo, procedimento é um dos que mais 
sofrem recusas das operadoras

As expectativas são as melhores possíveis. 
O evento contará com a presença de 
profissionais brasileiros e estrangeiros 
que irão apresentar trabalhos de importante 
contribuição para os avanços da cirurgia 
bariátrica no Brasil e no mundo

Tudo pronto 
para o  
congresso  
da SBCBM

Edição 2011



A missão está 
encaminhada

Após dois anos na presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica, estou deixando o cargo com a sensação 
não de missão cumprida, mas sim encaminhada, Ainda há muito a 

ser feito em prol da cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil. Trabalhamos 
com afinco durante os anos de 2011 e 2012 em várias frentes a serem 
destacadas a seguir.

Uma delas foi a luta incessante pelo reconhecimento da cirurgia bariá-
trica e metabólica como área de atuação. Encaminhamos a proposta à 
Associação Médica Brasileira e ao CFM, para tentar obter essa conquis-
ta – que deve ser anunciada brevemente. Conseguimos incluir o proce-
dimento, feito por videolaparoscopia e considerado menos invasivo, no 
novo rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que entrou 
em vigor no início deste ano. 

A preocupação com a remuneração médica foi outro ponto trabalhado 
nesse período. Conseguimos negociar com a Unimed honorários mais 
adequados para os cirurgiões bariátricos. E esse é apenas o começo da 
mudança de realidade da categoria. 

Investimos na realização de discussões relevantes a respeito dos fato-
res que apontam a necessidade da cirurgia bariátrica e metabólica. Uma 
delas envolve a proposta de revisão dos critérios de indicação cirúrgica, 
abrindo um novo horizonte para o tratamento de pacientes diabéticos 
com IMC entre 30 e 35 kg/m2 – obesidade leve. Esse assunto foi ampla-
mente discutido no Congresso da SBCBM do ano passado e promete ser 
destaque na edição de 2012.

Uma porta de diálogo importante foi iniciado com o Ministério da Saúde a 
respeito da realização da cirurgia bariátrica e metabólica na rede do SUS. 
O intuito foi abrir caminho para a SBCBM contribuir com sugestões para 
melhorar a qualidade do atendimento ao paciente obeso na rede pública 
de saúde. O mesmo também foi feito com as secretarias de Saúde da 
cidade e do estado de São Paulo. 

Durante este biênio, reforçamos a imagem da SBCBM perante a opinião 
pública, tornando a entidade uma referência importante nos assuntos 
ligados à obesidade, ao diabetes e à própria cirurgia bariátrica e me-
tabólica. Hoje marcamos presença ativa nas mídias sociais, canais de 
comunicação que se tornaram imprescindíveis para esclarecer dúvidas 
da população e divulgar nossas ações. O boletim da entidade ganhou 
uma nova cara e exerceu muito bem seu papel de levar informações da 
cirurgia bariátrica e metabólica e todos os temas relativos a esse universo.

Aos associados e cirurgiões bariátricos, o meu eterno agradecimento e 
desejos de sorte e sucesso ao novo comandante. Até a próxima!

Ricardo Cohen 
Presidente da SBCBM

Na tarde de 24 de agosto, a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica realizou, em São Paulo, a eleição da 
diretoria que vai comandar a entidade no biênio 2013-2014. 

Os novos membros da mesa diretora terão a missão de dar 
continuidade ao trabalho de destaque feito pela sociedade ao 
longo dos últimos anos, em prol da disseminação e fortaleci-
mento da cirurgia bariátrica no Brasil. 

Ao todo, foram apurados 148 votos. O atual presidente, Ricardo  
Cohen, passará o bastão para Almino Ramos, de São Paulo.

“A sociedade caminhou positivamente no que diz respei-
to aos avanços da cirurgia bariátrica no Brasil. Reforçamos 
nossa sintonia com os profissionais da área de endocrino-
logia para que haja mais consenso na indicação da cirurgia 
bariátrica como opção de tratamento do diabetes tipo 2. E 
trabalhamos com afinco para que o Ministério da Saúde en-
care com mais seriedade a possibilidade de realização do 
procedimento menos invasivo pelo SUS e de melhoria ge-
ral da qualidade dos serviços prestados à população”, diz  
Ricardo Cohen, que deixa a presidência em novembro.

Os capítulos da SBCBM do Espírito Santo, Minas Gerais, Pa-
raná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de 
Janeiro enviaram suas chapas e foram eleitos. Os estados 
da Bahia e Pernambuco não apresentaram seus candidatos,  
devendo realizar suas próprias eleições conforme regras do  
estatuto da SBCBM.

Editorial

A nova 
diretoria 
Com 148 votos, a eleição da diretoria nacional  
da SBCBM coloca o paulista Almino Ramos  
à frente da entidade
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Diretoria Nacional
Presidente: Almino Ramos (SP)
Vice-presidente: Josemberg Marins Campos (PE)
Secretário: Mauricio Emmanuel Gonçalves Vieira (RJ)
Vice-secretário: Orlando Pereira Faria (DF)
Tesoureiro: Heládio Feitosa de Castro Filho (CE)
Vice-tesoureiro: Gabriel Sebastião de Vargas (RS)

Capítulo Espírito Santo (ES)
Presidente: Franklin Wilson Novaes 
Vice-presidente: Luiz Antonio Poncio de Andrade 
Secretário: Gustavo Peixoto Soares Miguel 
Vice-secretário: Marco Antonio Novaes 
Tesoureiro: José Tarcisio Barroso Zovico 
Vice-tesoureiro: João Alipio Barcellos Noé 

Capítulo Minas Gerais (MG)
Presidente: Marcelo Gomes Girundi
Vice-presidente: Otaviano Augusto de Paula Freitas
Secretário: Lincoln Lopes Ferreira
Vice-secretário: Luis Augusto Mattar
Tesoureiro: Henrique Eloy Bueno Câmara
Vice-tesoureiro: Ivan Cezar Said Resende 

Capítulo Paraná (PR)
Presidente: Antônio Carlos Valezi
Vice-presidente: Tomaz Massayuki Tanaka 
Secretário: Flavio Heuta Ivano 
Vice-secretário: Daoud Nasser 
Tesoureiro: Milton Ogawa 
Vice-tesoureiro: Antônio Carlos Rosa de Sena

A nova 
diretoria 

Nova diretoria SBCBM

Capítulo Rio Grande do Sul (RS)   
Presidente: Elvio de Almeida Pereira
Vice-presidente: Fernando Rogério Beylouni Farias
Secretário: Carlos Frota Dillenburg
Vice-secretário: Carlos Augusto Scussel Madalosso
Tesoureiro: Nelson Guardiola Meinhardt
Vice-tesoureiro: Jarbas Marinho Branco Cavalheiro

Capítulo Santa Catarina (SC)
Presidente: Aluisio Stoll 
Vice-presidente: Celso Luiz Empinotti
Secretário: Raul Chatagnier Filho
Vice-secretário: Felipe José Koleski 
Tesoureiro: Milton Fiedler
Vice-tesoureiro: Alceu Fernandes Filho 

Capítulo São Paulo (SP)
Presidente: Alexandre Amado Elias 
Vice-presidente: Nilton César Aranha 
Secretário: Roberto Luiz Kaiser Junior 
Vice-secretário: Jefferson Yoshiharu de Toledo Taguti 
Tesoureiro: Alexander Charles Morrell 
Vice-tesoureiro: Michel Bastouly 

Capítulo Rio de Janeiro (RJ) 
Presidente: Mario Victor de Faria Nogueira
Vice-presidente: Vinicius Ferreira Fonseca
Secretário: Carlos José Saboya Sobrinho
Vice-secretário: Fernando Alberto Vasconcelos Valente
Tesoureiro: Sergio Ricardo Dias Guimarães
Vice-tesoureiro: Carlos Alberto Bessa Teixeira

1. Josemberg Marins Campos (PE), vice-presidente; 
2. Mauricio Emmanuel Gonçalves Vieira (RJ), secretário; 
3. Orlando Pereira Faria (DF), vice-secretário; 

4. Heládio Feitosa de Castro Filho (CE), tesoureiro;
5. Gabriel Sebastião de Vargas (RS), vice-tesoureiro.

Pelo Brasil
Veja quais são as diretorias dos capítulos da SBCBM que estarão à frente da entidade em seus estados no período de 2013 a 2014:

Farão parte da nova diretoria nacional, juntamente com Almino Ramos, os seguintes profissionais: 
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Promessa de ser um encontro memorável
Congresso SBCBM

O destaque do XIV Congresso da SBCBM fica por conta do número de pesquisadores de várias universidades 
internacionais que irão apresentar trabalhos de destaque relacionados aos avanços da cirurgia bariátrica no mundo

A data de realização do XIV Congresso da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica está se aproximando e a co-
missão organizadora já finaliza os preparativos para receber os 

profissionais e estudiosos envolvidos no tratamento multidisciplinar da 
obesidade mórbida – cirurgiões, endocrinologistas, nutricionistas, nu-
trólogos, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas e educadores físicos. 
O encontro acontece entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro na 
cidade de Maceió, em Alagoas. 

Para esta edição do evento, as expectativas são muito positivas –  
pelo local escolhido, mas, principalmente pela presença considerável 
de profissionais estrangeiros que irão apresentar trabalhos que serão 
uma importante contribuição para os avanços da cirurgia bariátrica no 
Brasil e no mundo. 

“Nós trabalhamos com afinco para trazer esses profissionais que nos 
darão a oportunidade de repercutir o que há de novo sobre o assunto 
e a contribuição desses estudos para tornar o procedimento cada 
vez mais seguro e acessível”, explica  Almino Ramos, presidente da 
comissão científica do XIV Congresso da SBCBM, que ressalta o fato 
de nenhum outro evento do setor conseguir reunir tantos estudiosos 
reconhecidos internacionalmente como o encontro anual da entidade. 

Para ter uma ideia da grandiosidade do congresso, dentre outros  
profissionais, estarão em Maceió:

Alex Escalona
chefe do laboratório de cirurgia bariátrica e metabólica da Uni-
versidade Católica de Santiago (Chile); 

Camilo Boza
chefe do departamento de cirurgia bariátrica da Universidade 
Católica de Santiago (Chile); 

Alfons Pomp
cirurgião-chefe de cirurgia bariátrica e laparoscópica do Weill 
Cornell Medical Center (EUA); 

David Cummings
endocrinologista-chefe da Universidade de Washington (EUA); 

Francesco Rubino
chefe da divisão de cirurgia bariátrica e metabólica da Cornell 
University de Nova York (EUA); 

Carel Le Roux
endocrinologista-chefe do Royal College of Medicine de Londres 
(Inglaterra); 

Keith Kim
cirurgião-chefe da área de cirurgia robótica do Hospital Celebration 
de Orlando (EUA); 

Michel Vix
cirurgião-chefe da área de cirurgia bariátrica e metabólica do  
Instituto Ircad de Estrasburgo (França); 

Darleen Sandoval
pesquisadora da universidade de Cincinnati (EUA); 

Geltrude Mingrone
endocrinologista-chefe da Universidade Católica de Roma (Itália); 

Harold Lebowitz
endocrinologista da Associação Americana de Diabetes (EUA); 

Joseph Vidal
endocrinologista-chefe do Hospital Clínico de Barcelona (Espanha); 

Michel Gagner
cirurgião do Hospital Universitário de Montreal (Canadá); 

Edição 2011 do congresso da SBCBM, em Gramado (RS)
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Cirurgia bariátrica no SUS

Além da importância de apresentar esses trabalhos, a comissão 
científica irá priorizar o acesso a esses profissionais, com  
a abertura de um espaço maior e tempo estendido na mesa  
de discussões para perguntas, questionamentos e troca de 
experiências. Ao todo, serão 19 miniconferências, quatro mesas 
redondas, oito painéis, um vídeo-fórum e três simpósios satélites. 
“É uma oportunidade única de interagir com esses profissionais 
que vêm de fora, além de agregar mais valor e conhecimento  
ao congresso”, explica Almino Ramos.

Além de enfatizar os temas ligados aos 40 anos da cirurgia bariátrica no Brasil, mostrando a sua  
evolução ao longo do tempo e destacando a sua contribuição para o tema, o encontro promovido pela 
SBCBM realizará um simpósio para discutir a realização da cirurgia bariátrica e metabólica pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde).

Para Almino Ramos, a importância de discutir um tema de tamanha relevância está ligada à necessida-
de de aprimorar o atendimento aos pacientes atendidos pelo sistema de saúde pública. “Nossa intenção 
é mostrar como está sendo feito o atendimento por esse canal de saúde e destacar pontos que preci-
sam ser melhorados para garantir que o procedimento seja realizado com segurança e eficácia”, revela.

Philip Schauer
médico-chefe da unidade de cirurgia bariátrica e metabólica da 
Cleveland Clinic em Ohio (EUA); 

Samuel Klein
pesquisador da Universidade de Nova York (EUA); 

Sayed Ikramudin
cirurgião da Cleveland Clinic em Ohio (EUA);

Elisa Fabbrini
pesquisadora da Universidade de Washington (EUA); 

Jaime Ponce
cirurgião-chefe do INT Hospital (México); 

George Bray
chefe da divisão de obesidade e metabolismo do Centro Biomé-
dico de Pesquisa de Pennington (Inglaterra).

MAIS INFORMAÇÕES

O prazo de entrega dos trabalhos científicos 
já se encerrou, mas ainda é possível fazer 
as inscrições para o evento. Se feitas 
antes do encontro, os preços e condições 
de pagamento são diferenciados. 
Mais informações podem ser obtidas  
no site: www.sbcbm2012.com.br.

Esperamos por você em Maceió!
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Área de atuação

Cirurgia bariátrica como 

área de atuação Ricardo Cohen: “benefícios para os 
profissionais e pacientes foram os 
pontos apresentados ao CFM para 
obtermos essa vitória”

A SBCBM vem reforçando suas ações em vários aspectos nos últi-
mos anos. Uma delas é a busca pelo reconhecimento da cirurgia 
bariátrica e metabólica como área de atuação médica. No dia 22 

de agosto, a entidade se reuniu com membros do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) para discutir o assunto. Segundo Ricardo Cohen, pre-
sidente da sociedade, o balanço do encontro foi positivo. “O Conselho 
Federal de Medicina está alinhado com a nossa posição a respeito da 
necessidade de definir a cirurgia bariátrica como área de atuação e os 
benefícios que isso pode representar para o universo médico e também 
para o próprio paciente.” De acordo com Cohen, o progresso do assun-
to junto à Comissão Mista de Especialidades no CFM é significativo. “O 
apoio do CBCD (Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva) e CBC (Colé-
gio Brasileiro de Cirurgiões) foram importantes para o esclarecimento 
de nossos objetivos com a criação da área de atuação”, complementa.

A questão foi levantada pela entidade nos últimos anos pelo fato de 
não existir uma habilitação específica para cirurgia bariátrica na prática 
médica brasileira – o procedimento  de redução de estômago é feito 
por cirurgiões-gerais ou do aparelho digestivo. Com a definição da área 
de atuação, somente quem tiver a especialização em cirurgia bariátrica 
poderá fazer esse tipo de operação. O profissional terá de ter domínio 
de conhecimentos importantes da atividade como metabolismo e en-
docrinologia, conceitos básicos e perspectivas de tratamento clínico, 
doenças ligadas à obesidade, transtornos alimentares, critérios de sele-
ção de pacientes para a cirurgia, noções básicas de anestesia, técnicas 

operatórias e endoscópicas, assim como informações sobre prevenção 
de riscos e complicações e acompanhamento pós-operatório.

A postura da SBCBM reforça o fato de que não existe uma razão 
plausível para que a cirurgia bariátrica não seja  homologada como 
área de atuação pela Associação Médica Brasileira (AMB), já que 
o mercado vem sendo agraciado pelo avanço das tecnologias ci-
rúrgicas, o que garante procedimentos mais seguros e com baixo 
índice de complicações.

De acordo com a Comissão Mista de Especialidades (CME) que 
congrega a AMB, o 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.

Além da importância técnica e os benefícios para os pacientes, o 
reconhecimento da cirurgia bariátrica e metabólica como área de 
atuação pelo CFM aperfeiçoaria a abordagem biopsicossocial dos 
obesos. Segundo o presidente da SBCBM, a entidade está aguar-
dando uma nova convocação dos integrantes do CFM para a reali-
zação de uma reunião para a definição do assunto. “As expectati-
vas são as melhores possíveis. Acredito que teremos vitória nesse 
sentido”, conclui Cohen.
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Critérios cirúrgicos

Evolução 
da cirurgia bariátrica
SBCBM reforça seu posicionamento sobre a necessidade 
de mudança de critérios para a realização da cirurgia 
bariátrica e metabólica no Brasil

Ao longo dos últimos anos, a cirurgia bariátrica e metabólica 
vem sendo apresentada como uma solução eficaz para o tra-
tamento da obesidade associada ao diabetes tipo 2. Alguns 

estudos feitos por pesquisadores brasileiros e estrangeiros refutam 
esse posicionamento da SBCBM. Um deles, intitulado “Bariatric sur-
gery dramatically outperforms standard treatment for type 2 diabe-
tes”, publicado no New England Journal of Medicine, feita em con-
junto por médicos da Universidade Católica de Roma e do Centro 
Weil Cornell, de Nova York, acompanhou 60 pacientes na faixa entre 
30 e 60 anos, com IMC (Índice de Massa Corporal) a partir de 35  
kg/m2 com histórico de, no mínimo, cinco anos com diabetes e nível 
de hemoglobina glicada a partir de 7%. O grupo em questão foi divi-
dido em três tipos de tratamento: cirurgia de bypass gástrico, cirurgia 
de derivação biliopancreática e terapia clínica, com remédios, dieta 
e exercícios físicos. Após dois anos, todos apresentaram redução da 
taxa média de glicose, mas a remissão do diabetes foi verificada em 
75% dos pacientes operados pelas derivações em Y-de-Roux e em 
95% de biliopancreática. Além disso, houve quedas positivas nos 
níveis de glicemia, colesterol e triglicerídeos, minimizando os riscos 
de problemas cardiovasculares.

A pesquisa “Bariatric surgery vs. intensive medical theraphy in obese 
patients with diabetes”, desenvolvida pela Cleveland Clinic Bariatric 
and Metabolic Institute, nos Estados Unidos, testou 140 obesos com 
diabetes tipo 2, idade média entre 20 e 60 anos e IMC entre 27 e 
43 kg/m2. Vale destacar que desse grupo, 51 pessoas tinham IMC 
abaixo de 35 kg/m2. Foram divididos em pacientes tratados com me-
dicamentos e outros com cirurgia bariátrica (bypass em Y-de-Roux 
e gastrectomia vertical). Os resultados obtidos envolveram redução 
da hemoglobina glicada para 6% das pessoas tratadas a base de 
remédios e em 42% dos operados com bypass e em 37% daqueles 
submetidos à gastrectomia vertical. Além disso, os operados apre-
sentaram maior perda de peso do que os demais pacientes (24kg a 
29kg, contra 5,4kg) e redução significativa do uso de insulina.

No Brasil, o cirurgião Ricardo Cohen, coordenou a pesquisa “Effects 
of gastric bypass surgery in patients with type 2 diabetes and only 
mild obesity”. No estudo, 66 obesos com IMC entre 30 e 35 kg/m2 

foram submetidos à operação de bypass em Y-de-Roux por video-
laparoscopia, considerada menos invasiva, e monitorados ao longo 
de seis anos. Dentre os resultados, estão a remissão do diabetes 
em 88% dos pacientes e nível glicêmico mais baixos em 11% de-

les, mesmo com a supressão de medicamentos antidiabéticos na 
maioria dos casos. Para Cohen, a tendência é que o IMC deixe de 
ser parâmetro exclusivo para a indicação cirúrgica. “O critério mais 
importante deverá ser a avaliação clínica global do paciente para 
se examinar, por exemplo, a existência de síndrome metabólica e 
a gravidade de doenças crônicas associadas como o diabetes tipo 
2”, analisa. “Os estudos mostram que a mortalidade decorrente do 
diabetes não tem relação direta com IMC elevado. Os primeiros si-
nais da doença podem aparecer mesmo em pessoas mais magras. 
Isso significa que, apesar da aparência saudável, essas pessoas 
possuem excesso de gordura maligna, que pode esconder diversas 
doenças”, conclui.
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Cirurgia por vídeo

Cirurgia bariátrica por vídeo ainda é um dos 
procedimentos mais negados pelos planos de saúde
Levantamento do IDEC mostra que as operadoras estão recusando 
autorizações, mesmo ilegalmente, para este tipo de procedimento

A Resolução Normativa 262, publicada pela ANS (Agência Nacional de 
Saúde Suplementar), que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde, está próxima de completar um ano de vigência. E desde a sua 
publicação alguns avanços vêm sendo obtidos. O novo rol determinou que 
as operadoras de planos de saúde oferecessem mais de 60 novos pro-
cedimentos médicos aos usuários de planos contratados após janeiro de 
1999 ou adaptados à legislação, fixando referência básica para cobertura 
assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. Foram in-
seridos diversos procedimentos. Dentre eles, 41 tipos de cirurgia por vídeo 
– como refluxo gastroesofágico e cirurgia bariátrica e metabólica, além de 
13 tipos de novos exames.

Mas, quando o assunto é cirurgia bariátrica e metabólica, os números preo-
cupam. De acordo com dados divulgados pelo Idec (Instituto de Defesa do 
Consumidor) – entidade parceira da SBCBM na campanha Obesidade sem 
Marcas –, apesar do novo rol ter inibido a negativa da cirurgia bariátrica 
menos invasiva, o procedimento é um dos que mais sofrem recusas por 
parte das operadoras.

Ainda segundo as informações do instituto, do total de 18.933 reclama-
ções recebidas até maio desse ano, 3,1% delas estão relacionadas à falta 
de retorno positivo para a realização da cirurgia bariátrica e metabólica.  
“São dados preocupantes, pois há uma obrigatoriedade de cobertura do 
procedimento por parte dos planos de saúde. Os consumidores estão 
sendo lesados com essas negativas, porém não podem esquecer que são 
amparados pela lei”, diz Ricardo Cohen, presidente da SBCBM, referindo-
-se ao art. 10 da Lei de Planos de Saúde e ao rol de procedimentos.

Os órgãos de defesa do consumidor se manifestaram a respeito da atua-
lização do rol. Em comunicado divulgado na época, o Procon-SP afirmou 
que “o rol apresentado na Resolução Normativa representa uma referência 
mínima de cobertura obrigatória, logo, não deve e não pode ser utilizado 
de maneira a restringir os direitos do beneficiário, excluindo a cobertu-
ra de procedimentos não listados. Assim, mesmo que um determinado 
procedimento não constante do rol for clinicamente justificado deve ter sua 
cobertura apreciada pela operadora.”
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