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Informação  
on-line Patrocinadores Diamante:

Conversa com especialista

Metas da  
nova gestão 

O endocrinologista David Cummings estreia nova seção dedicada à opinião de profissionais renomados.  
O médico destaca questões relacionadas à cirurgia metabólica

Almino Ramos, atual presidente  
da SBCBM, fala de como  
conduzirá a entidade durante os 
dois próximos anos de sua gestão

Tudo sobre  
cirurgia bariátrica  
e metabólica nas  
redes sociais

A SBCBM promove, de 2 a 5 de outubro, o XV Congresso da 
SBCBM, em Brasília. Em parceria com a Sociedade Americana 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (ASMBS), a entidade 
realiza simpósio internacional sobre cirurgia bariátrica e 
videolaparoscopia, entre os dias 20 e 22 de junho, em São Paulo

Dois eventos
imperdíveis!



Uma nova etapa 
para a SBCBM
Na condição de novo presidente nacional da Socie-

dade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM), quero agradecer a todos que depositaram 

em mim a confiança para estar à frente de nossa respeita-
da entidade – que, vale lembrar, ocupa hoje a posição de 
segunda maior sociedade médica do gênero no mundo.

Eu e meus colaboradores recém-empossados encaramos estes 
próximos dois anos como um desafio e estamos comprometidos 
em tornar nossa gestão tão eficiente quanto a das diretorias ante-
riores, além de ter o compromisso de buscar novos horizontes. 

A cirurgia bariátrica representa um programa que deve estar 
fundamentado na reeducação. A cirurgia representa apenas 
uma parte de todo um longo processo e, para isso, necessita 
do suporte de nossos colegas da equipe multidisciplinar.  
Assim, ter um grupo com formação sólida, experiente e 
integrado deve ser uma de nossas prioridades. É com essa 
premissa em mente que temos estreitado nossa relação com 
a Comissão das Especialidades Associadas (COESAS).

Outro desafio a ser alcançado nos próximos meses é continuar 
o trabalho de aproximação com o Ministério da Saúde, para 
melhorar a situação da cirurgia bariátrica e metabólica no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). As recém-lançadas porta-
rias do Ministério trazem aspectos muito positivos na busca de 
ampliação do número de cirurgias realizadas pelo SUS no país, 
e a SBCBM quer e pode colaborar muito para o crescimento 
do número de cirurgias e a melhora da qualidade do serviço. 

Além dos temas abordados nessas portarias, estamos convic-
tos de que necessitamos direcionar o diálogo para a apro-
vação da cirurgia laparoscópica, para a criação do cadastro 
nacional e para maior independência dos serviços de cirurgia 
bariátrica e metabólica nos hospitais públicos, visando me-
lhorar o acesso a mais leitos hospitalares e salas de cirurgia. 

Vamos também prosseguir com os esforços junto à Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) e ao Conselho Federal de 
Medicina (CFM) para a criação da área de atuação médica 
em cirurgia bariátrica. Ademais, queremos esclarecer cada 
vez mais sobre os benefícios dessa prática cirúrgica tanto a 
população em geral quanto a entidades de classe e associa-
ções médicas cujas atividades estão direta ou indiretamente 
relacionadas com obesidade e doenças correlatas. Nesse 
sentido, nossos canais virtuais de comunicação (Facebook 
e Twitter) são ferramentas de grande contribuição, como 
vocês, leitores, poderão conferir nas próximas páginas.

Almino Ramos 
Presidente da SBCBM

Por meio do Boletim SBCBM, a Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) apresenta a nova 
seção Jurídico responde. É mais um canal gratuito de 

consultoria jurídica para os associados sobre os mais diversos 
assuntos de seu interesse. Encaminhe suas dúvidas, para que 
sejam respondidas nas próximas edições. 

O tema desta edição é:

Quando informado por seu paciente de que ele pretende pleitear 
a realização da cirurgia por liminar, o cirurgião bariátrico deve ime-
diatamente explicar quais as etapas a serem cumpridas: primeiro, 
o paciente deve preencher os requisitos de indicação cirúrgica da 
Resolução 1.942/2010 do Conselho Federal de Medicina; depois, 
realizar os exames pré-operatórios e as consultas com todos os 
profissionais envolvidos nos procedimentos para, finalmente, agen-
dar a cirurgia na instituição citada na medida judicial. 

Nenhuma etapa dessa preparação deverá ser omitida. Se a cirur-
gia não puder ser realizada por algum motivo, essa impossibilidade 
deve ser comunicada ao paciente e a seus familiares e, claro, de-
vidamente registrada para gerar um documento comprobatório da 
ocorrência. Se o cirurgião não estiver de acordo com a realização 
da cirurgia por liminar, deverá deixar isso claro desde o começo. O 
cirurgião bariátrico, vale lembrar, não está obrigado a cumprir uma 
liminar pleiteada à sua revelia, ou seja, uma liminar da qual ele não 
teve conhecimento prévio e/ou discorda dos termos.

Teoricamente, a única exceção se aplica ao médico conveniado 
a um plano de saúde que, desde o começo do tratamento, tenha 
sido informado da intenção do paciente de recorrer a uma liminar. 
No entanto, tanto o cirurgião bariátrico particular quanto o conve-
niado podem se recusar a operar o paciente em questão. Nesse 
caso, recomenda-se que eles providenciem um relatório fundamen-
tado com as razões da sua negativa.

Somente o cirurgião bariátrico particular pode definir seus ho-
norários médicos em casos de o paciente entrar na Justiça para 
requerer, judicialmente, a realização da cirurgia. O valor desses 
honorários deve estar definido na liminar. Nessa situação, o médico 
e seu paciente devem sempre conversar a respeito antes do início 
do tratamento e, em seguida, acertar todos os detalhes da nego-
ciação, que deverá constar claramente na liminar.

Departamento Jurídico da SBCBM 
Dr. João Benetti Jr. – juridico@sbcbm.org.br

Editorial

Jurídico  
responde

Como o cirurgião deve proceder em caso da autorização 
para a cirurgia bariátrica e metabólica via liminar?

Honorários médicos
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM) está se preparando para realizar o XV Congresso da 

SBCBM 2013, que acontecerá entre 2 e 5 de outubro, no Centro 
Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.

Uma das novidades da 15ª edição do Congresso anual é a  
inédita enquete feita pela entidade para saber dos associados da 
SBCBM e da Comissão das Especialidades Associadas (COESAS) 
quais seriam seus principais temas de interesse e os palestrantes 
estrangeiros que deveriam ser convidados, como mostram  
os quadros abaixo. Outro destaque no levantamento: a grande 
maioria dos entrevistados (91,15%) respondeu que gostaria  
de participar de cursos pré-congresso. 

Esses cursos estão agendados para o primeiro dia de evento e 
terão um tema único a ser discutido em grupos pequenos. Em  
parceria com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e  
Metabologia (SBEM), a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)  
e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica (Abeso), no último dia do evento, haverá um 
simpósio centrado e o tema síndrome metabólica e as perspectivas 
de tratamento intervencionista. 

Como explica o Dr. Carlos Schiavon, integrante da Comissão  
Científica dos Congressos, a realização da enquete teve como 
objetivo promover uma maior participação dos associados das 
duas entidades no planejamento do megaevento. “Vimos que seria 
importante saber a opinião das pessoas que efetivamente vão ao 
Congresso”, diz. Membro da Comissão Científica e também da  
Comissão Organizadora Local, o Dr. Orlando Faria acrescenta: 
“Pela primeira vez, os associados da SBCBM e da COESAS  
puderam apontar os assuntos que, para eles, deveriam ter  
mais ênfase no Congresso.”  

Como sempre os sócios podem mandar estudos científicos na  
forma de resumos, vídeos livres, pôsteres. Neste ano foi criada 
uma nova modalidade: artigos originais, que vão compor um  
suplemento especial sobre cirurgia bariátrica da Revista ABCD.

Evento

Dos temas sugeridos pela SBCBM, os cinco mais  
citados pelos entrevistados são:   

• Reganho de peso
• Complicações: quais e como tratar 
• Controvérsias em cirurgia bariátrica 
• Controvérsias em cirurgia metabólica e diabetes tipo 2 
• Evidências atuais em cirurgia metabólica

Os cinco especialistas internacionais mais indicados são:

• Francesco Rubino (EUA)
• Kelvin Higa (EUA)
• Alan Witgrove (EUA)
• Michel Gagner (Canadá)
• Philip Schauer (EUA)

Programe-se para o XV Congresso da SBCBM

Conteúdo científico

Palestrantes escolhidos
Lembrete!
Visando estimular maior presença dos associados, 
a SBCBM manteve o mesmo valor das inscrições do 
evento de 2012. Para mais informações, basta ligar para 
(11) 3061-1495 e (51) 3086-9100 ou enviar e-mails  
para sp@ccmew.com e poa@ccmew.com.

Conheça as novidades da 15ª edição do nosso evento anual, que contará com a presença de renomados profissionais
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Sociedades médicas realizam simpósio internacional
Evento

Destaque para cirurgias ao vivo e discussões sobre gastrectomia vertical e operação metabólica

De 20 a 22 de junho, a Sociedade Brasileira de Cirurgia  
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) vai promover a  
2ª Videocirurgia SP – 2013, em São Paulo, em parceria com 

duas importantes Sociedades Médicas Internacionais: a Sociedade 
Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (ASMBS) e a  
Associação Latino-Americana de Cirurgia Endoscópica (ALACE). 

Nesse megaevento, serão promovidos o 1º Simpósio Internacio-
nal SBCBM-ASMBS – cujo tema será “Os Grandes Desafios em 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica” –, o I Simpósio Sul-Americano de 
Videocirurgia ALACE – Sobracil e  o II Simpósio Nacional de Gas-
trectomia Vertical, além do 9º Congresso Estadual da Sobracil-SP  
e do 2º Congresso Estadual da SBCBM.

Como informa o presidente da ASMBS, Jaime Ponce, o Brasil 
tem despontado em vários aspectos ligados à obesidade – seja 
em  pesquisa e inovação, seja em tratamento e acesso à cirurgia 
bariátrica e metabólica. “Um trabalho amplamente reconhecido pela 
ASMBS e pela Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade e 
Doenças Metabólicas (IFSO)”, afirma. Ele lembra que o Brasil é hoje 
o segundo país, depois dos Estados Unidos, com maior número de 
cirurgiões bariátricos do mundo.     

Mais uma vez, estarão presentes renomados cirurgiões do  
Brasil, dos Estados Unidos e da América Latina. Serão abordados 
temas relativos às áreas de cirurgia geral e digestiva, coloproctolo-
gia e cirurgia bariátrica e metabólica; serão apresentadas técnicas 
operatórias mais modernas e também dicas relevantes para a  
rotina cirúrgica diária. Também estão programados vários  
procedimentos cirúrgicos com transmissão ao vivo, além de  
conferências, mesas-redondas e palestras.

Confira o que será apresentado nos dois dias de discussões desse importante evento da 2ª Videocirurgia SP – 2013

Programação do 1º. Simpósio Internacional SBCBM-ASMBS

Dia 21/06   
• Gastrectomia vertical - Simpósio I
• O embasamento para a cirurgia metabólica
• As cirurgias metabólicas
• Evidências nível 1 e resultados metabólicos

Dia 22/06  
• Gastrectomia vertical – Simpósio II
• Prevenindo, diagnosticando e tratando complicações
• Lidando com o paciente com reganho de peso
• A cirurgia bariátrica que não apresentou o resultado esperado
• Apresentação de vídeos de cirurgia revisional

Fique atento!
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia  
22 de maio. Mais informações pelo telefone (48) 3028-5154  
ou pelo e-mail contato@sbcbmvideocirurgia2013.com.br.

Informativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
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Novo curso sobre cirurgia  
bariátrica e metabólica no SUS

Panorama geral

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica  
(SBCBM) está preparando uma novidade para médicos  
cirurgiões e profissionais de saúde que trabalham (ou têm  

interesse em trabalhar) com pacientes obesos graves atendidos 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se do curso inédito  
“Cirurgia bariátrica na saúde pública do Brasil” – previsto para  
ser realizado no  dia 14 de junho, na sede da Associação  
Paulista de Medicina (APM), em São Paulo. 

Os participantes terão a oportunidade de discutir com profundi-
dade questões relacionadas às novas regras, estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde, de prevenção e tratamento de pacientes 
obesos mórbidos na rede pública de saúde. Entre os palestran-
tes convidados, o evento contará com representantes do  
Ministério, especialistas no assunto e chefes dos serviços de 
cirurgia bariátrica e metabólica em hospitais públicos,  
universitários e filantrópicos.

Os interessados no curso poderão obter mais informações em 
breve no site da SBCBM (www.sbcbm.org.br).

O panorama geral da cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil será um dos temas do curso. O objetivo é discutir a necessidade de me-
lhor distribuição pelo país dos serviços especializados no procedimento cirúrgico, de modo que mais pacientes obesos mórbidos sejam 
beneficiados. Dados do Ministério da Saúde mostram uma concentração desses serviços nas regiões Sudeste e Sul, e seis estados 
(Amapá, Amazonas, Goiás, Piauí, Rondônia e Roraima) que até hoje não têm sequer esse tipo de serviço disponível para a população.

Na ocasião, serão detalhadas as novas portarias (GM 424 e 425) publicadas no último dia 19 de março pelo Ministério. Para a  
SBCBM, as novas normas representam avanços importantes para a área de cirurgia bariátrica e metabólica, mas a entidade defende 
que há ainda outros aspectos relevantes a serem contemplados – como a inclusão da videolaparoscopia no rol dos procedimentos a 
serem adotados pelo SUS e a criação de um cadastro único nacional de pacientes bariátricos. 

O curso também abordará a questão do atendimento dos pacientes supersuperobesos (com IMC acima de 50 kg/m2) nas unidades 
do SUS. Nesse caso, a SBCBM defende que o governo federal deveria instituir a internação clínica pré-operatória desses pacientes 
e, por consequência, ampliar o número de leitos públicos para esse fim, de modo que eles possam realmente usufruir do benefício.  

Por fim, outro tópico do programa será a criação da área de atuação médica em cirurgia bariátrica e metabólica. Trata-se de um 
assunto fundamental para os associados da SBCBM. Como afirma o atual presidente da entidade, Almino Ramos, “uma vez  
reconhecida como área de atuação médica, vamos conquistar a valorização merecida de nossa atividade, que é bastante  
específica dentro do ramo da cirurgia do aparelho digestivo”.

Destaques

Participarão da iniciativa representantes do Ministério da Saúde, especialistas e chefes dos serviços em hospitais

Os seis estados  
(destacados em 
branco) não  
oferecem serviço  
de cirurgia bariátrica  
e metabólica  
na rede pública

AM

RR

RO

AP
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GO
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Informativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

Entrevista

A SBCBM ocupa hoje a posição 
de segunda maior sociedade  
de cirurgia bariátrica do mundo.

Entre a visão do futuro  
e a memória do passado
Desde novembro de 2012, Almino Ramos, cirurgião do aparelho digestivo, está à frente 

da presidência nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM) para o biênio 2013-2014. 

Após 12 anos como membro titular da entidade e testemunha dos avanços obtidos  
por ela junto às entidades médicas, aos profissionais de saúde e à sociedade em geral,  
ele defende uma gestão pautada pela inovação, a partir do reconhecimento das  
iniciativas que fizeram a diferença. 

Uma de suas prioridades é trabalhar, com toda a diretoria, para que a SBCBM tenha uma 
relação ainda mais estreita com o Ministério da Saúde. Outro importante objetivo é continuar 
com os esforços para a transformação da cirurgia bariátrica e metabólica como área de 
atuação médica. É o que ele revela nesta entrevista ao Boletim SBCBM.

Considerando que a SBCBM ocupa hoje a posição de segunda 
maior sociedade de cirurgia bariátrica do mundo, podemos ter a  
dimensão de sua importância. 

Embora a situação ainda esteja longe do ideal, o Brasil tem dado 
exemplo ao mundo em relação à política de tratamento da obesidade 
mórbida. A obesidade severa foi reconhecida como doença e a cirur-
gia bariátrica foi definida como o melhor tratamento.

Desenvolvemos uma regulamentação para a realização da cirurgia. 
Reconhecemos que a base do tratamento deve ser fundamentada na 
abordagem multidisciplinar. Treinamos cirurgiões e suas equipes. Me-
lhoramos o conceito da cirurgia bariátrica, tanto entre nossos colegas 
médicos de outras especialidades quanto entre o público leigo.  

Ademais, fortalecemos o conceito da cirurgia metabólica. Consegui-
mos transformar a cirurgia minimamente invasiva por acesso laparos-
cópico em técnica preferencial. E nosso Congresso anual é considera-
do um dos melhores sobre cirurgia bariátrica e metabólica do mundo. 

Temos, hoje, respeito e consideração merecidos por parte da comuni-
dade médica internacional. No campo das pesquisas e publicações, 
temos também conquistado muito destaque. Não ocorre um evento 
de cirurgia bariátrica importante no mundo sem a presença de um 
cirurgião brasileiro como professor convidado. 

Frente a todas essas conquistas, creio que fica claro o papel funda-
mental da SBCBM ao longo desses 16 anos de existência. É verdade 
que muita coisa foi feita, mas ainda resta muita coisa para fazer! 

Todas as diretorias anteriores trabalharam com dinamismo e atingiram 
os objetivos de suas gestões com muito sucesso, resultando em con-
quistas expressivas e sucessivas. 

O ex-presidente, Ricardo Cohen, e sua equipe trabalharam em 
várias fronteiras muito interessantes. Acredito, porém, que as prin-
cipais conquistas foram: 1) o estabelecimento do acesso laparos-
cópico como  a via de acesso preferencial, conseguindo propagar 
os benefícios da cirurgia minimamente invasiva, e 2) a difusão dos 
conceitos da cirurgia metabólica.

Os dois últimos Congressos da SBCBM realizados, em Gramado (RS) 
e Maceió (AL), tiveram total êxito – com números recordes de partici-
pantes e conteúdo científico de alto nível. A campanha “Obesidade 
sem marcas”, sem dúvida, ficará como uma das maiores ações de 
nossa Sociedade de todos os tempos.

Como o senhor avalia a importância da SBCBM 
perante a comunidade médica dedicada à cirurgia 
bariátrica e metabólica, ao longo de seus  
16 anos de existência?

Qual o legado da gestão anterior?

Quais são os desafios da entidade para os 
próximos dois anos?

Almino Ramos:
Presidente da SBCBM

Nosso primeiro desafio será manter a SBCBM com o mesmo  
nível de crescimento assinalado nas outras gestões. Além disso,  
buscaremos de forma clara:
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Entrevista

Quanto mais trabalhamos com obesidade e enfermidades metabó- 
licas, o entendimento sobre a complexidade dessas doenças vai 
ficando mais claro.

Sabemos que a cirurgia, isoladamente, nunca poderá ser proposta 

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a cirurgia bariátrica no 
Brasil está muito bem fundamentada e, nesse sentido, a atuação da 
SBCBM tem sido primordial. 

Os projetos preveem centros bem estruturados, tanto para o preparo e 
a realização da cirurgia quanto para o seguimento pós-operatório.  

Mas uma questão importante – e ainda não resolvida – é o fato de 
que a cirurgia bariátrica representa um apêndice da cirurgia geral 
ou da cirurgia digestiva nos hospitais públicos do país.

A falta de autonomia é um problema importante. Quando a cirurgia 
bariátrica se tornar uma área de atuação, creio que muitas dificulda-
des serão resolvidas. 

A relação mais estreita entre a SBCBM e o Ministério da Saúde 
também deve trazer soluções importantes. Queremos contribuir, por 
exemplo, para que todos os brasileiros com indicação de cirurgia 
bariátrica possam ter acesso aos benefícios da intervenção laparos-
cópica. Esse é um dos grandes objetivos que pretendemos atingir 
durante nossa gestão.

De que maneira a SBCBM pode contribuir para 
aprofundar a conscientização dos pacientes, seus 
familiares e da sociedade em geral sobre os cuidados 
especiais que devem ser adotados antes e depois da 
operação bariátrica?

Sua gestão se iniciou no XIV Congresso da  
SBCBM, em Maceió. O evento foi marcado  
pela inédita participação do Ministério da Saúde  
nos debates sobre as melhorias necessárias  
no atendimento do SUS. O que a sociedade 
brasileira pode esperar de avanços nos  
serviços da rede pública em 2013?Nosso primeiro desafio será  

manter a SBCBM com o mesmo 
nível de crescimento assinalado 
nas outras gestões.

A cirurgia bariátrica no Brasil 
está muito bem fundamentada 
e, nesse sentido, a atuação  
da SBCBM tem sido primordial.

como solução, mas a cirurgia representa o melhor tratamento que 
podemos oferecer aos nossos pacientes. 

Na minha opinião, a chave para termos bons resultados a longo  
prazo está centrada na reeducação alimentar e na mudança de  
hábitos de vida, sendo o tratamento cirúrgico oferecido como  
parte de um programa integral. Daí a grande importância a esses  
aspectos que nossa administração pretende desenvolver em  
cooperação com COESAS.

Para tanto, teremos de conhecer melhor nossos pacientes e suas 
condições de vida. Além disso, incentivar toda a sua família a seguir 
uma reeducação alimentar e também novas formas de relação com o 
ambiente social e de trabalho.

• Melhorar continuamente o conceito de cirurgia bariátrica diante de 
nossos colegas, de outras sociedades médicas (principal- 
mente àquelas com alguma relação com obesidade mórbida, por 
exemplo, as de cardiologistas, pneumologistas, nutrólogos e orto-
pedistas), e do público leigo. 

• Trabalhar junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM), a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e a 
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica (Abeso), no sentido de procurar unificar os protocolos 
de tratamento de obesidade e diabetes, oferecendo a terapêutica 
cirúrgica nos casos em que houver sua indicação. 

• Revisar os critérios de indicação das operações, buscando alter-
nativas que possam oferecer melhores resultados por meio  
de uma abordagem que avalie diferentes parâmetros, não apenas 
aqueles relacionados ao IMC. 

• Colaborar para o Ministério da Saúde e para o Sistema Único de 
Saúde (SUS), no sentido de poder oferecer um tratamento mais  
humanizado para os brasileiros. 

• Ter uma estrutura de treinamento eficiente para as diversas aborda-
gens cirúrgicas bariátricas e metabólicas, propiciando cirurgias mais 
seguras e com melhores resultados a longo prazo. 

• Dar andamento aos esforços junto à Associação Médica Brasileira 
(AMB) e ao Conselho Federal de Medicina (CFM) para a criação da 
área de atuação médica em cirurgia bariátrica e metabólica. 

• Promover um grande XV Congresso da SBCBM, de modo que o 
evento possa estimular a discussão de problemas em cirurgia bari-
átrica e metabólica, assim como a apresentação de soluções, tanto 
do ponto de vista social como do científico.
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Considerações sobre cirurgia metabólica
O Boletim SBCBM inaugura esta nova seção aberta a opiniões de especialistas. Confira a entrevista do endocrinologista 
norte-americano David Cummings. Professor e coordenador do Centro de Pesquisas em Diabetes e Endocrinologia 
da Universidade de Washington, o médico é um participante assíduo dos Congressos realizados pela SBCBM no Brasil.

Ensaios clínicos randomizados, realizados criteriosamente e 
sempre respeitando os aspectos de ética em pesquisa clínica 
são importantes para avaliarmos os riscos e os benefícios 
de novos procedimentos (como novas técnicas cirúrgicas no 
tratamento cirúrgico do diabetes, por exemplo) e o uso dos 
procedimentos consagrados, porém com novas indicações  
(como a aplicação do by-pass gástrico em pacientes diabéti-
cos com IMC abaixo de 35).

Atualmente, o by-pass gástrico com derivação em Y-de-Roux 
já está bem estabelecido como uma forma efetiva e eficaz de 
terapia do diabetes. Já a banda gástrica ajustável apresenta um 
impacto bem menor no diabetes e depende, exclusivamente, da 
quantidade da perda de peso, especialmente no longo prazo. 
Novos procedimentos como o by-pass duodeno-jejunal e a inter-
posição ileal provavelmente têm os mesmos efeitos endócrinos 
antidiabéticos que são proporcionados pelo by-pass gástrico. 
No entanto, como esses procedimentos mantêm o estômago 
intacto, resultam em menor perda de peso, o que pode compro-
meter o resultado final do procedimento.

Acredito que, atualmente, o mais sensato seria considerar a 
utilização do by-pass gástrico com derivação em Y-de-Roux em 
pacientes com IMC entre 30 e 35 e portadores de diabetes tipo 
2, desde que apresentem dificuldade  de controle glicêmico 
adequado com o tratamento clínico convencional bem conduzi-
do. Esse ponto de vista é baseado em recomendações, como o  
Diabetes Surgery Summit, e em posicionamentos de associa-
ções, como a International Diabetes Federation.

Quais as principais contribuições da realização 
de ensaios clínicos randomizados para a  
cirurgia bariátrica e metabólica?

Como avaliar as técnicas cirúrgicas utilizadas 
como forma de tratamento do diabetes?

Como avaliar os procedimentos que estão  
sendo testados em pacientes diabéticos e com  
IMC abaixo de 35?

Existem evidências científicas de  
que o tratamento cirúrgico do diabetes  
realmente funciona?
Sim, existem várias. Posso citar, por exemplo, dois importantes  
estudos (ensaios clínicos randomizados controlados) que 
foram recentemente publicados em periódico científico com 
alto fator de impacto (New England Journal of Medicine, 2012) 
e mostraram que os procedimentos cirúrgicos estudados 
(by-pass gástrico, sleeve gástrico e derivação biliopancreáti-
ca) foram superiores ao tratamento clínico convencional, que 
incluiu medicamentos e mudanças comportamentais. Nesses 
estudos, todos os pacientes eram diabéticos e o endpoint pri-
mário era a remissão ou o completo controle do diabetes, não 
a perda de peso em si.

Ponto de vista
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Normas e critérios

Diretoria da SBCBM elogia as medidas, mas continua a defender outras melhorias no SUS

O tratamento cirúrgico da obesidade inicia uma nova fase no 
Sistema Único de Saúde (SUS) com as melhorias incluídas 
nas novas portarias (GM 424 e 425) publicadas no dia 19 de 

março pelo Ministério da Saúde (MS). Dentre os avanços trazidos 
pelas portarias, estão a cobertura da técnica cirúrgica gastrecto-
mia vertical, a garantia dos exames de pré e pós-operatórios, a 
cobertura de mais uma modalidade de cirurgia plástica reparadora 
pós-operatória (dermolipectomia abdominal circunferencial pós-
-gastroplastia) e a valoração em 20% dos honorários médicos 
e serviços hospitalares do procedimento bariátrico. Também fo-
ram ampliadas as faixas etárias para a realização da cirurgia.

Para o presidente da SBCBM, Almino Ramos, o MS agiu corretamente 
em reduzir a idade mínima de 18 para 16 anos para a cobertura da 
cirurgia e retirar o limite máximo de 65 anos, reconhecendo a norma-
tiva estabelecida em 2010 pelo Conselho Federal de Medicina. Na 
realidade, casos como esses em extremos de idades devem passar 
por uma avaliação ainda mais criteriosa da relação de riscos e bene-
fícios do procedimento cirúrgico. Atualmente são mais raros, porém 

sua ocorrência tende a aumentar com o passar do tempo. Também 
é coerente a intenção do governo federal de aportar recursos para a 
reestruturação das 80 unidades hospitalares atualmente credenciadas 
na rede do SUS com a ampliação da rede hospitalar em todo o país 
e a capacitação profissional de cirurgiões e das equipes multidiscipli-
nares que acompanham os pacientes antes e depois da operação. 

“Com essas melhorias, a tendência é haver um aumento da produtivi-
dade dos hospitais públicos. Por problemas estruturais, mais de  
80% dos credenciados da rede SUS não cumprem a meta de 96 ope-
rações por ano, número que é superado normalmente por um cirurgião 
da rede particular com experiência em cirurgia bariátrica e metabólica”, 
afirma Almino. Mesmo com todo o incentivo do governo, não podemos 
esquecer que sempre vamos esbarrar em um problema físico que é a 
falta de leitos hospitalares e de acesso ao centro cirúrgico.  
A SBCBM, preocupada com isso, está criando fóruns de discus-
são que visam orientar os cirurgiões que queiram começar novos 
serviços públicos no Brasil de como deve ser o procedimento.

Outro aspecto positivo da política anunciada pelo Ministério da Saúde é a integração entre as atenções básica e especializada com abordagem 
terapêutica multidisciplinar. “O plano é correto, afinal a obesidade e  suas comorbidades como o diabetes são epidemias que só podem ser en-
frentadas por um amplo arsenal terapêutico. Quando a equipe médica decidir se o paciente deve ser tratado com exercícios físicos, alimentação 
saudável, medicamentos, cirurgia ou a combinação de todas as alternativas, essas terapias precisam estar ao alcance da população. Só assim 
poderemos encarar esse desafio de saúde pública e diminuir o impacto dessas doenças”, analisa o presidente da SBCBM.

A SBCBM continuará sua defesa da cirurgia bariátrica e metabólica por videolaparoscopia no SUS, mesmo que inicialmente seja realizada  
apenas em algumas unidades hospitalares que hoje estão preparadas para realizar o procedimento. A entidade também propõe a criação  
de um cadastro nacional de pacientes bariátricos, para que haja controle efetivo do atendimento pré e pós-operatório e tenha-se o  
panorama real do número de pessoas que esperam pela cirurgia.

Em função da complexidade do atendimento multidisciplinar ao paciente obeso mórbido, a SBCBM defende também que os hospitais tenham 
serviços bariátricos independentes dos setores de cirurgia geral e digestiva, com uma estrutura própria de ambulatório, salas cirúrgicas, leitos, 
UTIs, equipe profissional e equipamentos. “Temos alguns exemplos importantes no país de que o funcionamento de modo independente melho-
ra a produtividade e que serviços bariátricos com gestão própria apresentam melhores resultados, com ritmo de crescimento superior àqueles 
integrados à cirurgia geral e à cirurgia digestiva”, destaca Almino.

Novas portarias ampliam cobertura  
dos serviços bariátricos na rede pública

Política integrada

Propostas ainda em discussão
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica  
(SBCBM) tem investido cada vez mais na divulgação pela inter-
net de assuntos relacionados à sua área de atuação. Tanto que 

a nova diretoria da entidade decidiu criar um novo órgão – a Comissão 
de Site, Relacionamento e Mídia Social – para reforçar a presença da 
SBCBM e de seus associados nos meios digitais de comunicação. 

A estreia da SBCBM no mundo virtual ocorreu com o  
lançamento da campanha on-line “Obesidade sem marcas”  
(http://obesidadesemmarcas.com.br). O objetivo da iniciativa,  
lançada no início de 2011, foi informar as vantagens da cirurgia ba-
riátrica e metabólica por videolaparoscopia e defender o  direito de 
o paciente e seu médico optarem juntos por essa operação menos 
invasiva. A SBCBM  incentivou os interessados sobre o assunto a  
participarem da consulta pública sobre o novo rol de procedimentos 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O hotsite (que  
foi reformulado e continua no ar) disponibilizou por 30 dias um  
abaixo-assinado, entregue à ANS com mais de duas mil assinaturas  
de internautas de vários estados.

Para o Dr. Orlando Faria, membro da nova Comissão, a exposição da 
entidade nas novas mídias sociais é “de extrema importância”, princi-
palmente para que os internautas tenham acesso a informações cienti-
ficamente fundamentadas sobre a cirurgia bariátrica e metabólica. Ele 
defende ainda que todos os membros da SBCBM deveriam usar mais 
a internet, a fim de divulgar seus próprios trabalhos. “Não somente os 
cirurgiões mas também toda a sua equipe multidisciplinar deveriam 
navegar mais pela internet”, ressalta o médico.

Atualmente, a SBCBM tem as seguintes ações na internet: 

• Mantém as páginas de Facebook e Twitter, ambas lançadas em junho de 2011 devido à campanha  
“Obesidade sem marcas”. Desde então vem crescendo a legião de internautas que acompanha suas inserções.  
Só para se ter uma ideia, o número de fãs do Facebook cresce, em média, 15% ao mês. O Twitter tem registrado 
aumento de seguidores entre 8% e 10% ao mês. Nessas mídias sociais, são postadas diariamente informações 
como dicas de saúde, procedimentos de cirurgia bariátrica e metabólica e tratamento pós-operatório.  

• Envia, periodicamente, a blogueiros informações e esclarecimentos acerca de diferentes assuntos  
relacionados à cirurgia bariátrica e metabólica. 

• Monitora, diariamente, notícias, comentários e depoimentos que dizem respeito à entidade e/ou a assuntos relacionados à 
sua área de atuação postados em diferentes canais on-line de comunicação. Esse monitoramento oferece subsídios para 
a produção de materiais enviados a profissionais da imprensa. 

Comunicação

A SBCBM e as  
redes sociais

Outras iniciativas on-line

Comissão de Site, Relacionamento e Mídia Social
O novo órgão foi criado com a proposta 
de estudar as diferentes possibilidades 
de uso das novas mídias sociais, a fim 
de aumentar a visibilidade da entidade 
e de seus associados nas redes sociais 
e também ampliar a divulgação da 
cirurgia bariátrica e metabólica para a 
população em geral. “As pessoas estão 
acessando cada vez mais as mídias so-
ciais. São canais de comunicação muito 
efetivos para disponibilizar informações 
importantes acerca da cirurgia bariátri-
ca e metabólica”, explica o presidente 
da Comissão, Nilton Tokio Kawara.

Graças à boa repercussão de suas atividades na 
internet, entidade decide criar a nova Comissão de 
Site, Relacionamento e Mídia Social

Perfil do Twitter da SBCBM
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Ações estratégicas

Excelência no atendimento 
aos pacientes obesos

Revista ABCD: alta qualidade científica 

Como participar?
Os interessados em participar das próximas edições da Revista ABCD devem enviar seus manuscritos para análise  
para o e-mail abcd@evangelico.org.br, após lerem as “Instruções aos Autores”, apresentadas no site da publicação na  
Scielo (www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6720&lng=pt&nrm=iso). Os trabalhos devem ser inéditos e  
destinados, exclusivamente, ao periódico. “Uma vez aceitos e publicados na ABCD, os artigos ficam disponíveis na  
internet, através das bases Scielo e Medline/Pubmed”, explica Malafaia. “A importância de uma revista científica também 
está relacionada às bases virtuais em que elas estão indexadas”, afirma.
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• sanserif - Humanist  • serif - Stone Serif  A SBCBM segue com a ampliação do número de seus Centros 
de Excelência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica, buscan-
do a uniformização da alta qualidade do serviço prestado, 

focada basicamente em oferecer um tratamento de alto padrão 
e extrema segurança. O Hospital e Maternidade Vitória, de São 
Paulo, acaba de conquistar a certificação do programa Centro de 
Excelência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica da SBCBM.  
O hospital realiza uma média de 100 cirurgias por mês.  

Com a concessão de mais esse certificado, já são 25 médicos 
cirurgiões e 11 hospitais credenciados pelo programa até o  
momento. Lançado em meados de 2010, o programa visa esti-
mular a certificação de médicos e hospitais para a criação de 
Centros de Excelência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica no país. 
Segundo resultados do sistema de informações Bariatric Outco-
mes Longitudinal Database (BOLD) colhidos nos centros america-
nos acreditados, os casos de complicações médicas provenientes 

Em complementação ao XV Congresso da SBCBM 2013, a comis-
são editorial da SBCBM e a  Revista ABCD – Arquivos Brasileiros 
de Cirurgia Digestiva vão lançar duas edições especiais da publi-

cação: uma eletrônica, contendo os resumos de todos os trabalhos que 
serão apresentados durante o Congresso, e um suplemento regular 
da revista divulgando somente os artigos originais de participantes do 
evento. É o que informa o editor-chefe da Revista, Dr. Osvaldo Malafaia.

Indexada à base de dados Medline/PubMed, que confere a chancela 
de periódico de padrão e qualidade internacionais, a Revista ABCD é o 
veículo de comunicação oficial do Colégio Brasileiro de Cirurgia Diges-

dessa prática vêm caindo de forma significativa em Centros de  
Excelência certificados. Desde o mês de janeiro deste ano,  
o nome foi mudado de ICE – International Centers of Excellence  
para COEMBS – Centers of Excellence in Metabolic and  
Bariatric Surgery e também está disponível o programa  
individualizado para cirurgiões, o SOEMBS – Surgeon of  
Excellence in Metabolic and Bariatric Surgery.

Na opinião do Dr. Carlos Aurélio Schiavon, coordenador da Comis-
são de Centros de Excelência em Cirurgia Bariátrica da SBCBM, 
o crescente interesse evidencia o quanto hospitais e cirurgiões 
brasileiros estão preocupados em elevar o nível de excelência dos 
serviços prestados à população. Parabenizando os esforços feitos, 
pois o processo de acreditação é demandante e exige dedicação 
absoluta, Schiavon lembra que “a certificação  representa para os 
pacientes a garantia de que hospitais e cirurgiões estão compro-
metidos com a melhoria contínua do atendimento”.

tiva (CBCD), da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabóli-
ca (SBCBM) e da Associação Brasileira de Câncer Gástrico (ABCG). 

Com periodicidade trimestral e um volume anual, a Revista traz  
artigos de estudos clínicos e experimentais que contribuam para  
o desenvolvimento da pesquisa, do ensino e da assistência na área  
de gastroenterologia cirúrgica, clínica, endoscópica e outras correla-
tas. Segundo informações de Malafaia, a próxima edição (volume 26) 
já deverá estar circulando no início de abril. A Revista é entregue,  
gratuitamente, a todos os membros das entidades em dia com  
suas contribuições associativas.
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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,  
necessariamente, as mesmas da publicação. 
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Integração

Os novos desafios da COESAS
Atual presidente da entidade, Ricardo Bruno Ventre revela as prioridades de sua gestão

Alinhada às propostas da atual presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica (SBCBM), a nova diretoria da Comissão das Especialidades Associadas 
(COESAS) tem como meta estreitar ainda mais as relações entre os membros da equipe 

multidisciplinar com o interesse de melhorar a qualidade, o resultado e a segurança do tratamen-
to oferecido. O primeiro passo já está sendo consolidado com a participação e a integração ativa 
da COESAS no próximo XV Congresso da SBCBM, que acontecerá em Brasília. 

Outra prioridade é a realização de um curso de formação continuada, em conjunto com 
os Capítulos estaduais da SBCBM. A ideia é apresentar e discutir temas relevantes tanto 
para os associados da COESAS quanto para os associados da SBCBM. “Os cirurgiões da 
SBCBM estão preocupados em ter uma equipe multidisciplinar bem formada, experiente 
e integrada focada na excelência do resultado. Para isso, eles precisam de nossa ajuda e 
colaboração”, afirma o novo presidente da entidade, Ricardo Bruno Ventre. 

O início do curso está previsto para este primeiro semestre, inicialmente na cidade de São 
Paulo, que receberá o curso-piloto. Se tudo der certo, a ideia é estender a iniciativa para 
quatro cidades do interior do estado de São Paulo que representem suas diferentes  
regiões. “Após avaliações dos primeiros cursos, pretendemos difundi-los para os demais 
Capítulos da SBCBM de forma itinerante por todo o país”, revela Ventre.

Outros projetos
Fazem ainda parte dos planos da nova diretoria da COESAS as seguintes ações: 

• Fortalecer cada vez mais a multidisciplinaridade e a reeducação como formas de atingir os melhores  
   resultados em cirurgia bariátrica.

• Atualizar e revisar o livro da entidade até o final de 2014. 

• Procurar ampliar a divulgação pela mídia de seus trabalhos e os de seus associados.

• Buscar maior aproximação com entidades de classe e conselhos regionais das especialidades associadas.

Presidente da COESAS destaca 
os novos planos da entidade 
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