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Patrocinadores Diamante:
Curso sobre serviço 
bariátrico no SUS

Em debate

Sucesso total para o evento, 
realizado em junho, que contou 
com a presença de José Eduardo 
Fogolin, do Ministério da Saúde. 
Vários novos serviços já estão em 
avaliação para credenciamento

Veja o que dizem  
os cirurgiões Cláudio 
Mottin e Marcelo 
Salem sobre a 
gastrectomia  
vertical na 
comparação com  
o bypass gástrico

Promovido em junho pelas Sociedades Brasileira e Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM e ASMBS), o evento atraiu 
cerca de 500 médicos, cirurgiões e profissionais de saúde envolvidos com o tratamento da obesidade e de doenças metabólicas

Mais de 140 especialistas brasileiros e estrangeiros 
estarão presentes no XV Congresso da SBCBM, que será 
realizado entre os dias 1º e 5 de outubro, em Brasília
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I Simpósio Internacional de Videocirurgia

Programe-se!
agora somos  

todos  

brasília!



Novas seções.  
Novas ideias
É com muita satisfação que apresento a nova edi-

ção do nosso Boletim SBCBM. Além de mais 
informativa, a publicação traz seções inéditas 

elaboradas com o propósito de ampliar, atualizar e 
aprofundar as discussões sobre questões fundamen-
tais relacionadas à cirurgia bariátrica e metabólica.

Por essa razão, há agora um espaço reservado para debates 
sobre os mais diferentes temas, com a participação tanto 
de cirurgiões da SBCBM quanto de profissionais que fazem 
parte da nossa Comissão das Especialidades Associadas 
(COESAS). 

Como vocês sabem, a SBCBM tomou a iniciativa de orga-
nizar dois eventos inéditos em junho passado. Um deles 
foi o curso “Cirurgia bariátrica pública no Brasil: SBCBM 
e SUS buscando novos caminhos”, que contou com a 
participação do coordenador de Média e Alta Complexi-
dade do Ministério da Saúde, José Eduardo Fogolin. 

Outro destaque daquele mês foi a realização do I Simpósio Inter-
nacional de Videocirurgia. Simbolizando uma parceria importante 
entre a SBCBM e a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (ASMBS), o evento atraiu aproximadamente 500 parti-
cipantes brasileiros e estrangeiros – entre cirurgiões, médicos de 
outras especialidades e profissionais de saúde. Todos envolvidos, 
direta ou indiretamente, com o tratamento cirúrgico da obesidade. 
Além de informações gerais sobre o Simpósio, há ainda uma 
entrevista exclusiva do ex-presidente da ASMBS, Jaime Ponce.

Vale ainda lembrar que o nosso XV Congresso da SBCBM 2013 
já está se aproximando. Os participantes terão a oportunidade de 
conhecer inovações, aspectos técnicos e tratamentos das princi-
pais complicações resultantes da cirurgia bariátrica e metabólica 
e debater esses e outros assuntos ligados ao procedimento com 
renomados profissionais brasileiros e estrangeiros (até julho, 
mais de 140 especialistas já haviam confirmado sua presença). 

Um deles é o nosso colega cirurgião norte-americano  
Kelvin Higa. Professor da University of Southern Califor-
nia, ele volta ao Brasil depois de anos e, certamente, dis-
posto a compartilhar conosco suas novas descobertas e 
experiências. Portanto, fica aqui minha dica: faça o quan-
to antes sua inscrição. Não deixe para a última hora.

Almino Ramos 
Presidente da SBCBM

A seção é mais um canal gratuito de consultoria jurídica da  
SBCBM para os seus associados. Encaminhe suas dúvidas, para que 
sejam respondidas nas próximas edições. O tema desta edição é:

O Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução  
nº 1.942/2010, estabelece normas seguras para o tratamento cirúrgi-
co da obesidade. Um dos requisitos diz respeito ao Índice de Massa 
Corporal, ou seja, a cirurgia bariátrica e metabólica é indicada para 
pacientes com IMC acima de 40 kg/m2 ou com IMC maior que 35 
kg/m2 afetado por comorbidezes. Esse também é um dos requisitos 
previstos na Resolução nº 262/2011, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), que determina os procedimentos obrigatórios 
que devem ser cobertos pelos planos de saúde.  

Mas, e quando há indicação médica para pacientes com IMC 
inferior a 35 kg/m2 e os planos de saúde simplesmente negam a 
cobertura da realização da cirurgia? Algumas decisões judiciais, 
no entanto, têm desconsiderado esse argumento e determinado a 
cobertura da cirurgia pelos planos de saúde. Afinal, não podemos 
esquecer a função social do contrato firmado com os usuários (no 
qual está previsto a cobertura de cirurgia bariátrica e metabólica) e 
sua finalidade de assegurar a eles bons serviços de saúde. 

Em recente decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) 
determinou que um plano de saúde custeasse a cirurgia a um 
paciente com IMC abaixo de 35 kg/m2, afirmando que “indicado 
o procedimento por equipe médica especializada e prevendo o 
contrato para tratamento da patologia que acomete o autor, não há 
como excluir o tratamento destinado ao restabelecimento de sua 
saúde”. E continuou a sentença: “Não se pode dizer necessaria-
mente experimental um tratamento médico pelo só fato de ainda 
não ter sido aprovado pela Anvisa ou pelo CFM”1. 

A dedução a que chegamos é que a relação de consumo entre 
planos de saúde e pacientes não dependem, necessariamente, do 
controle e da regulação das atividades por parte de órgãos oficiais 
de saúde. Segundo a Súmula 102, um dos enunciados do TJSP 
que combatem abusos do plano de saúde, “havendo expressa 
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de 
tratamento sob o argumento da natureza experimental ou por não 
estar previsto no Rol de Procedimentos da ANS”. 

Marcos Oliveira 
Pós-graduando em Direito Médico e advogado da Gonçalves e 
Benetti Advogados Associados

Editorial

“Como proceder quando o plano de saúde nega cobertura 
de cirurgia bariátrica a pacientes com IMC abaixo de 35?”

Jurídico  
responde

1  A
pe

la
çã

o 
C

ív
el

 n
º 0

22
32

73
-3

5.
20

11
 –

 T
JS

P 
– 

ju
lg

am
en

to
 e

m
 0

5 
de

 fe
ve

re
iro

 d
e 

20
13

.

Departamento Jurídico da SBCBM – juridico@sbcbm.org.br
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Pioneirismo no Rio de Janeiro
Regionalização

Conheça um pouco da história de uma das primeiras unidades regionais da SBCBM

Fundado no final dos anos 1990 pelo então presidente da  
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica  
(SBCBM), Fernando Luiz Barroso, o Capítulo do Rio de  

Janeiro nasceu do desafio enfrentado pela Sociedade à época de 
manter sua expansão de forma organizada. A maneira encontrada 
para a disseminação da prática bariátrica foi, então, a divisão  
capitular. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros Capítulos  
da SBCBM pelo País afora.  

Tendo iniciado suas atividades com dez médicos associados, a 
subsede fluminense foi crescendo, atraindo novos membros e trans-
formando-se em um dos nossos maiores e mais atuantes Capítulos. 
Atualmente, a entidade reúne mais de 70 cirurgiões e profissionais 
de saúde, para quem é oferecida uma ampla agenda de encontros 
e cursos de atualização e aperfeiçoamento.  

Sob a presidência do cirurgião Mario Victor de Faria Nogueira,  
a unidade regional deu mais um passo importante em sua  
história. No dia 13 de setembro, o Capítulo realizou o Simpósio  
de Cirurgia Metabólica, em parceria com o Conselho Regional  
de Medicina do Rio de Janeiro.  

O encontro gratuito, que aconteceu na sede do Cremerj,  
foi voltado para cirurgiões e profissionais das demais especialida-
des envolvidos no tratamento cirúrgico da obesidade, do diabetes e 
de outras doenças associadas. “O intuito do evento foi promover a 
discussão e o aprendizado sobre cirurgia metabólica entre  
nossos associados”, afirma Mario Victor. “A inédita participação  
do Cremerj é a demonstração do reconhecimento do nosso  
trabalho de propagação dos estudos científicos sobre a  
prática bariátrica e metabólica.”

Além de porta-vozes regionais da SBCBM, os  
Capítulos seguem à risca as mesmas atribuições 
inerentes à entidade nacional – tais como despertar 
o interesse de mais cirurgiões pela cirurgia bariátrica, 
ampliar a divulgação das atividades da Sociedade em 
seus estados, oferecer informações precisas e escla-
recer dúvidas sobre a obesidade e o procedimento 
cirúrgico. A SBCBM possui hoje 14 Capítulos ao todo 
– nesta gestão foram abertos os Capítulos de Goiás, 
Ceará, Pará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul  
e Rio Grande do Norte. A entidade conta ainda  
com 10 Delegacias (ver mapa).

Expansão das atividades

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

Diretoria SBCBM  
Capítulo do Rio de Janeiro
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Os 14 Capítulos da entidade estão no  
Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná,  
Rio Grande do Sul, Santa Catarina,  
São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Goiás, Ceará, Pará, Distrito Federal, Mato 
Grosso do Sul e Rio Grande do Norte.

E as 10 Delegacias em Alagoas,  
Amapá, Amazonas, Maranhão,  
Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rondônia, 
Sergipe e Tocantins.

A SBCBM pelo Brasil
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Ao contrário do que se possa imaginar, a cirurgia bariátrica e metabólica é uma forte aliada das 
mulheres obesas que desejam engravidar após a realização do procedimento. Isso porque es-
sas mulheres tendem a ter a taxa de fertilidade aumentada justamente devido ao emagrecimento 

e à correção de alterações hormonais resultantes da intervenção. 

Embora estudos científicos não apontem a ocorrência de problemas de saúde para a gestante ou para 
seu bebê, isso não significa que não devam ser tomados determinados cuidados. “As mulheres que se 
submetem à cirurgia bariátrica e metabólica e querem engravidar devem se preparar para a gestação, 
tomando injeções de ferro, vitaminas e ácido fólico, por exemplo”, afirma a endocrinologista Josefina 
Matielli, especialista do Instituto Garrido, de São Paulo. 

A recomendação dos médicos é que essas mulheres engravidem somente depois de dois anos  
da realização da cirurgia bariátrica e metabólica. É a partir desse tempo, explica a Dra. Josefina,  
que o peso se estabiliza e a mulher pode iniciar a gestação. “Mas, mesmo após esse período, a  
mulher só deve tomar a decisão de engravidar depois de uma conversa esclarecedora com o  

clínico geral ou o endocrinologista e o obstetra.” 

Um dos efeitos da cirurgia bariátrica e metabólica é que essas mulheres engordam relativamen-
te menos durante a gravidez. Sendo assim, elas precisam ter suas condições de saúde  
constantemente monitoradas para que possam levar a gravidez a bom termo. Por isso é 
altamente aconselhável o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, formada, princi-
palmente, por endocrinologista ou clínico geral, ginecologista, nutricionista e obstetra. “Essas 
mulheres, quando quiserem engravidar, devem estar cientes de que é importante serem acom-
panhadas por clínico geral ou endocrinologista e, ao mesmo tempo, por um obstetra. Vale mais 

essa precaução porque, muitas vezes, o obstetra não sabe identificar as mudanças sofridas pelo 
organismo devido à cirurgia”, lembra Josefina.

Especialista fala dos benefícios do procedimento e alerta para cuidados essenciais

O presidente da SBCBM, Almino Ramos, tem tido reuniões frequentes 
com representantes da Confederação Nacional das Cooperativas Médicas 
(Unimed). O objetivo é conseguir estabelecer futuros acordos de interesse 
comum. Um deles diz respeito a uma questão capital para os médicos asso-
ciados da SBCBM: a negociação de valores de honorários médicos. Outro 
ponto discutido é a formação de profissionais para a realização da cirurgia 
bariátrica e metabólica na rede hospitalar da Unimed em todo o País.  
Dr. Almino afirma que no Congresso da SBCBM, em Brasília, estão pro-
gramadas sessões para discussões com fontes pagadoras e hospitais 
relacionadas aos aspectos econômicos da cirurgia bariátrica no Brasil.

O Capítulo da SBCBM em São Paulo e a Comissão das  
Especialidades Associadas (COESAS) realizaram, no dia 21 
de setembro, o I Simpósio Integrado SBCBM/COESAS, no 
Hospital São Luiz, em São Paulo. O evento inédito atraiu cer-
ca de 130 participantes, dos quais 40 renomados palestran-
tes. “A iniciativa possibilitou grande troca de experiências e 
de conhecimentos entre cirurgiões e profissionais de equi-
pes multidisciplinares envolvidos no tratamento cirúrgico da 
obesidade, do diabetes e de outras doenças associadas”, 
destacou o presidente da COESAS, Ricardo Bruno Ventre. 

União de esforços Troca de ideias

A gravidez após a cirurgia 
bariátrica e metabólica

Destaques
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Curso inédito da SBCBM discute a 
inclusão da videocirurgia no SUS

Especial

Cerca de 140 médicos cirurgiões e outros profissionais de saúde que trabalham ou  
têm interesse em trabalhar com pacientes obesos atendidos pelo Sistema Único de  
Saúde (SUS) participaram do curso inédito “Cirurgia bariátrica pública no Brasil: SBCBM 
e SUS buscando novos caminhos”, organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia  
Bariátrica e Metabólica (SBCBM), no último dia 14 de junho, na sede da  
Associação Paulista de Medicina, em São Paulo.  

O evento teve como objetivo apresentar aos participantes um panorama geral acerca  
da situação atual da cirurgia bariátrica pública no Brasil, incluindo informações  
sobre as novas regras de prevenção e tratamento de pacientes obesos mórbidos  
pelo SUS, estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Um dos destaques do encontro foi a palestra do coordenador de Média e Alta  
Complexidade do órgão federal, o médico José Eduardo Fogolin, que apresentou  
os serviços de cirurgia bariátrica oferecidos pelo SUS e os planos do governo de  
ampliar esse atendimento na rede pública de saúde. Durante sua apresentação, Fogolin 
comentou a disposição do Ministério para dialogar com a comunidade médica sobre a 
inclusão da cirurgia bariátrica por videolaparoscopia no SUS. 

Outro ponto levantado foi a possibilidade de a cirurgia bariátrica e metabólica ser trans-
formada em área de atuação – o que, há tempos, vem sendo defendido por entidades 
médicas. Sobre essa questão, o médico disse que o reconhecimento pode favorecer a 
obtenção de mais verbas federais para a capacitação de cirurgiões e de integrantes de 
suas equipes multidisciplinares. “Além dos valores pagos diretamente pelo SUS aos pro-
cedimentos realizados, os hospitais podem ter acesso a outras linhas de financiamento a 
serem canalizadas pelos gestores para melhorar os serviços bariátricos”, explicou Fogolin.

O cirurgião Irineu Rasera Jr., membro da SBCBM, destacou que o 
curso foi de fundamental importância para mostrar aos participantes as 
oportunidades de expansão da cirurgia bariátrica no País. “Os médicos 
precisam começar a ver o SUS com outros olhos”, disse Rasera Jr.

Além disso, ele completou: “É possível fazer um número considerável 
de atendimentos relativos à cirurgia bariátrica na rede pública de saú-
de. As novas portarias melhoraram a viabilidade econômica dessas 
cirurgias, contribuindo para o desenvolvimento dos serviços existen-
tes e estimulando o credenciamento de novos centros pelo País.”  

Ao final do encontro, o presidente da SBCBM, Almino Ramos, e 
o cirurgião Alcides Branco, do Capítulo do Paraná, entregaram a 

Fogolin uma proposta de inclusão da cirurgia bariátrica por videola-
paroscopia no SUS. O documento descreve as vantagens econômi-
cas e sociais da cirurgia por vídeo, além da segurança e da eficácia 
do procedimento, já consagradas por diversos estudos científicos 
realizados em todo o mundo. 

Em comparação com a cirurgia aberta, o doutor Almino  
destacou alguns dos principais benefícios da abordagem  
menos invasiva: “A videocirurgia permite a realização do proce-
dimento por técnica minimamente invasiva, garantindo melhor 
recuperação e mais rápido retorno às atividades habituais e  
diminuindo a ocorrência de complicações relacionadas às inci-
sões abdominais, como infecção, seroma e hérnia”.

A importância da iniciativa

Evento contou com a participação de José Eduardo Fogolin, 
coordenador de Média e Alta Complexidade do Ministério da Saúde

Dr. Almino Ramos defendeu junto ao Dr. Fogolin, 
do Ministério da Saúde, a inclusão da cirurgia 
bariátrica por videolaparoscopia no SUS

A gravidez após a cirurgia 
bariátrica e metabólica
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Informativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

Congresso

Sociedades médicas realizaram 
Simpósio Internacional de Videocirurgia

Os desafios em cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil e  
no mundo, os resultados de técnicas menos invasivas e o 
tratamento de complicações metabólicas foram temas do  

I Simpósio Internacional de Videocirurgia – evento promovido, pela 
primeira vez, pelas Sociedades Brasileira e Americana de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM e ASMBS).  

Cerca de 500 participantes brasileiros e estrangeiros – entre  
cirurgiões, médicos de outras especialidades e profissionais de 
saúde envolvidos no tratamento cirúrgico da obesidade e de do-
enças associadas ao problema – prestigiaram a iniciativa realizada 
nos dias 21 e 22 de junho, em São Paulo. 

Na avaliação do presidente da SBCBM, Almino Ramos, a parceria 
inédita com a ASMBS e a participação de diversos especialistas 
demonstraram o alto nível da cirurgia bariátrica e metabólica  
praticada e pesquisada no Brasil. 

A presença de cirurgiões renomados e de outros profissionais de saúde do Brasil e do exterior, bem 
como a realização de cirurgias ao vivo, foram os principais destaques do evento inédito realizado no País

Cerca de 72 mil foi o total 
de cirurgias bariátricas e 
metabólicas realizadas no País 
em 2012. O Brasil já é hoje 
o segundo País do mundo 
a se destacar nesse tipo de 
procedimento cirúrgico, depois 
dos Estados Unidos, onde são 
feitas quase 150 mil dessas 
intervenções por ano.

Informativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
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Congresso

Outro grande destaque do  
Simpósio ficou por conta da  
transmissão, ao vivo, de  
cirurgias laparoscópicas,  
como de hérnias inguinais e 
incisionais, colectomias, bypass 
gástrico e gastrectomia vertical. 
Os participantes tiveram a possi-
bilidade de assistir à atuação de 
cirurgiões renomados e discutir  
em tempo real métodos de aborda-
gem e temas complexos relaciona-
dos aos procedimentos cirúrgicos. 
Segundo Marchesini, “a iniciativa 
foi muito importante, não só para 
ajudar no aprimoramento da  
formação de cirurgiões novatos, 
mas também na atualização  
de colegas experientes”.

Uma das palestras bastante aguardadas foi a do ex-presidente  
da ASMBS, Jaime Ponce. Durante sua apresentação, ele ressaltou 
pontos importantes sobre a obesidade nos Estados Unidos,  
como os resultados dos procedimentos bariátricos nos últimos  
anos e as medidas implementadas para conter a epidemia naquele 
país. Dias após o evento, Ponce concedeu entrevista por e-mail  
ao Boletim SBCBM (ver na página 8). 

Também muito esperado pelo público foi o palestrante  
John Morton, chefe  de cirurgia bariátrica e metabólica da  
Universidade Stanford, nos Estados Unidos. O cirurgião america-
no apresentou estudo que mostra como a cirurgia gastrointestinal 
em pacientes obesos tem impacto direto na diminuição do risco 
cardiovascular, por um período de pelo menos dez anos. Foram 
pesquisados cerca de 800 pacientes, com até sete anos de tempo 
de operação. Após análises dos resultados, o especialista concluiu 
que a intervenção pode reduzir em até 56% a mortalidade por  
doenças cardiovasculares. Nos Estados Unidos, essas enfermi- 
dades – causadas principalmente pela obesidade e pelo tabagismo 
– são responsáveis por mais de 300 mil mortes por ano. 

Para o também cirurgião João Caetano Marchesini, membro do  
Capítulo da SBCBM no Paraná, os participantes do evento não 
apenas tiveram a possibilidade de conhecer novas tecnologias, 
mas também a de discutir suas práticas diárias na realização das 
cirurgias bariátricas e metabólicas. Segundo dados da SBCBM, es-
ses procedimentos cresceram 350%, saltando de 16 mil cirurgias, 
em 2003, para 72 mil, em 2012, no Brasil.  “A interação do público a 
todo o momento permitiu discussões que enriqueceram os debates  
científicos acerca da prática bariátrica”, afirma Marchesini.

Cirurgias 
ao vivo

Realizado pela primeira vez no Brasil, o evento atraiu 
cirurgiões renomados como Dr. John Morton (no alto), 
da Universidade Stanford, e Dr. Carlos Schiavon
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A cirurgia 
bariátrica e 
as doenças 
metabólicas
O Brasil é o segundo país do mundo, depois dos Estados Unidos, em número de intervenções cirúrgicas para o 

tratamento da obesidade e de doenças metabólicas realizadas por ano. Essa constatação foi apresentada no  
I Simpósio Internacional de Videocirurgia, uma realização conjunta das Sociedades Brasileira e Americana de  

Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM e ASMBS). O Boletim SBCBM convidou o ex-presidente da ASMBS, Jaime Ponce,  
para comentar outros pontos de sua apresentação no evento, promovido em junho, em São Paulo.

Na década de 1990, o bypass gástrico era a principal cirurgia 
realizada nos Estados Unidos. Na época, no Brasil, já eram 
utilizadas diferentes modalidades, incluindo banda gástrica 
ajustável, bypass gástrico e duodenal switch. O uso exponen-
cial de bandas gástricas nos Estados Unidos aconteceu a 
partir de meados dos anos 2000, e agora elas vêm sendo 
substituídas pela maior utilização da gastrectomia vertical 
(sleeve) e do bypass gástrico. Hoje, o grande campo de atu-
ação comum entre os dois países é a cirurgia metabólica e 
seus benefícios para os pacientes.

Em pacientes obesos mórbidos, com base no risco e benefício, 
o bypass gástrico é uma das melhores modalidades cirúrgicas. 
Em pacientes com obesidade leve e diabetes menos grave,  
outras opções podem ser consideradas, como o sleeve e a 
banda gástrica ajustável.

A intervenção precoce em  pacientes diabéticos permite frear a 
perda progressiva das funções das células beta do pâncreas, 
produtoras de insulina. Em pacientes obesos que são diabéticos 
por muitos anos, essas células acabam tendo suas funções 
prejudicadas. O tratamento cirúrgico é importante como forma 
de evitar que isso ocorra.

Como o senhor vê a evolução da cirurgia 
bariátrica nos Estados Unidos e no Brasil,  
nos últimos dez anos?

Em sua opinião, quais são as técnicas cirúrgicas 
mais adequadas para pacientes diabéticos com 
diferentes graus de obesidade?

Durante sua apresentação no Simpósio de 
Videocirurgia, o senhor mostrou que, após 18 
meses, o tratamento cirúrgico é mais eficaz em 
pacientes que são diabéticos há menos de cinco 
anos. Por que isso acontece?

A análise de pesquisas tem demonstrado  
que a cirurgia bariátrica e metabólica pode  
ser usada em pessoas com obesidade leve  
(IMC entre 30 e 35 kg/m²). Em sua opinião,  
quais são os benefícios do procedimento  
para esses pacientes?

A intervenção precoce em pacientes com obesidade leve 
aumenta as chances de prevenção de comorbidades.  
Quanto antes é iniciado o tratamento de doenças associadas 
ao problema, como diabetes, mais é possível obter melhores  

Entrevista

resultados. O IMC de 30 kg/m² é o ponto limítrofe a partir do 
qual pacientes tendem a desenvolver mais problemas de  
saúde e aumentar o risco de morte.
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Mais de 140 especialistas brasileiros e estrangeiros  
já confirmaram presença na 15ª edição do  

congresso anual da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM), que acontecerá de  
1º a 5 de outubro, em Brasília.

Serão debatidos temas de grande relevância tanto para 
cirurgiões do aparelho digestivo quanto para profis-
sionais envolvidos no atendimento aos pacientes que 
sofrem de obesidade, diabetes e outras doenças crôni-
cas relacionadas ao excesso de peso. A programação 
científica inclui simpósios de especialização, cursos pré-
-congresso e mesas-redondas, entre outras atividades. 

O evento internacional será inaugurado com simpósios 
sobre gastrectomia vertical (GV) e bypass gástrico,  
as duas técnicas que mais ganham espaço nos princi-
pais centros de excelência em cirurgia bariátrica e meta-
bólica do mundo. Para apresentar as principais questões 
sobre a GV, estão escalados especialistas brasileiros e 
estrangeiros, como Thomas Szego e o canadense  
Michel Gagner. Sobre o bypass gástrico, participam 
nomes como Nilton Kawahara e o norte-americano  
Kelvin Higa. A cirurgia metabólica e a cirurgia revisional 
também serão abordadas nesses simpósios pelos  
médicos Ricardo Cohen, Josep Vidal (Espanha),  
Natan Zundel (EUA) e João Caetano Marchesini. 

No último dia do congresso, diversos temas relacionados 
ao controle de diabetes tipo 2 e à síndrome metabólica 

serão destaques de simpósio específico, que reunirá 
não somente especialistas brasileiros e estrangeiros, 
como também representantes das principais entidades 
médicas envolvidas com o assunto, ou seja, a SBCBM, 
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).

Desse simpósio participarão o endocrinologista norte-
-americano David Cummings, que responderá à 
pergunta se o diabetes tipo 2 é uma doença intestinal; o 
endocrinologista britânico Carel Le Roux, que discutirá 
sobre a necessidade de mais evidências científicas da 
eficácia da cirurgia metabólica, e o cirurgião norte-ameri-
cano Francesco Rubino, que debaterá com especialistas 
brasileiros os efeitos do controle metabólico relacionados 
à cirurgia bariátrica e metabólica  

A questão do atendimento multidisciplinar ao paciente 
bariátrico e da qualificação do serviço bariátrico no  
Sistema Único de Saúde (SUS) também serão assuntos 
abordados. Nessa parte da programação científica, o 
destaque será a participação do endocrinologista norte-
-americano David Arterburn, que falará sobre os custos 
do tratamento da obesidade na saúde pública. Para 
realizar inscrição ou obter mais informação sobre  
o evento, os interessados podem acessar o site do  
congresso (www.sbcbm2013.com.br) ou entrar em  
contato pelos telefones (11) 3061-1495 e (51) 3086-9100.

Evento

Vem aí o XV Congresso da SBCBM

Qual é a importância do congresso anual  
da SBCBM para o avanço da cirurgia bariátrica  
e metabólica no Brasil?

O Brasil está entre os países líderes em inovação e realização da 
cirurgia bariátrica e metabólica. Esse encontro reunirá cirurgiões 
brasileiros e internacionais para fins de educação e colaboração. 
Tenho certeza de que o evento contribuirá, e muito, para o 
desenvolvimento das práticas bariátricas no País.

Qual é a expectativa de  
sua participação no  
Congresso da SBCBM 2013?

Sinto-me honrado em participar 
desse encontro. Estou ansioso para 
rever meus bons amigos e aprender 
com os meus colegas brasileiros.

O norte-americano Kelvin Higa é uma das principais atrações do evento
Um dos maiores cirurgiões bariátricos do mundo, o professor da University of Southern California Kelvin Higa será um dos palestrantes 
do Congresso da SBCBM. O especialista falará, entre outras coisas, sobre reganho de peso, úlcera marginal e hiato esofágico.  
Confira breve entrevista concedida por ele ao Boletim SBCBM.

Dr. Cummings

Dr. Le Roux

Dr. Gagner
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Face a face

A gastrectomia vertical já pode, por seus  
resultados, ser comparada ao bypass gástrico?
A pergunta foi feita aos cirurgiões Cláudio Mottin e Marcelo Salem, membros titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 

e Metabólica (SBCBM), que participarão do próximo XV Congresso da SBCBM (www.sbcbm2013.com.br). Veja, a seguir, alguns 
aspectos das duas técnicas cirúrgicas apontados pelos especialistas.

Dr. Cláudio Mottin Dr. Marcelo Salem
NÃO
São duas cirurgias diferentes, com caracte-
rísticas diversas e indicações específicas.

Capacidade de absorção  
do organismo
O bypass gástrico é uma cirurgia restritiva e  
disabsortiva. Ou seja, não é a melhor opção 
para pacientes que tendem a ficar desnutri-
dos por conta da disabsorção e da diminui-
ção do apetite resultantes do tratamento. Já a 
gastrectomia vertical é também uma cirurgia 
restritiva, mas não é disabsortiva. 

Reversibilidade 
O bypass gástrico é uma técnica totalmente re-
versível, pois não são retiradas partes do apa-
relho digestivo. E, como preconiza o Código de 
Ética Médica, devemos optar por tratamentos 
que possibilitam a restauração da fisiologia 
normal do organismo, quando necessário. 

Efeitos colaterais 
O bypass gástrico é uma cirurgia que apre-
senta baixos índices de mortalidade (cerca de 
0,21% dos casos) e de complicações graves 
(em torno de 1% dos casos), a exemplo de 
fístulas e infecções, comuns em operações 
do aparelho digestivo.

Aprovação internacional
Realizado pela primeira vez em meados de 
1892, o bypass gastrointestinal em Y-de-Roux 
é uma técnica totalmente consolidada, com 
diversas indicações, inclusive para obesidade 
e diabetes tipo 2.

SIM
Na verdade, as técnicas se complementam.

Redução de peso
Se a questão fundamental é a redução de peso, a indicação da gastrecto-
mia vertical é uma opção lógica e de bom senso. 

Diabetes tipo 2 
A gastrectomia vertical ajuda no controle do diabetes tipo 2 em pacientes 
obesos, com cerca de 70% de remissão, principalmente em pacientes 
com doença inicial. Em termos de comparação, o benefício do bypass 
gástrico é indiscutivelmente maior, com  80% a 90% de remissão, sendo, 
portanto, a melhor indicação em casos de doença mais adiantada, sobre-
tudo se associados a dislipidemias. 

Alterações nutricionais 
Pacientes que fizeram a cirurgia do bypass gástrico apresentam, com 
certa frequência, baixos níveis de ferro, cálcio e vitamina B12. Tais 
alterações nutricionais geralmente não ocorrem quando realizada a gas-
trectomia vertical – e outros benefícios do procedimento são a ausência 
do estômago excluso e o acesso endoscópico ao duodeno.

Possibilidade de revisão
A gastrectomia vertical é uma cirurgia irreversível, porém a mais fácil de 
ser revisada, ou seja, pode ser transformada, em caso de insucesso, no 
bypass gástrico ou em outro procedimento mais indicado. O bypass gás-
trico é reversível, no entanto não é tecnicamente fácil e os resultados, no 
caso de revisão por reganho de peso, são desanimadores.

Doenças metabólicas
Por um lado, a gastrectomia vertical é um dos novos procedimentos 
bariátricos que apresentam bons resultados no tratamento de pacientes 
obesos leves e com doenças metabólicas de menor gravidade. Por outro, 
o bypass gástrico ainda é a primeira escolha para pacientes diabéticos, 
dislipidêmicos e/ou vítimas de doença do refluxo gastroesofágico (DRGE).
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Dicas

Cirurgia plástica em  
pacientes bariátricos

O maior órgão do corpo humano, a pele exerce várias 
funções importantes para o bom funcionamento do nosso 
organismo, necessitando, portanto, de cuidados especiais 

para permanecer saudável. Essa atenção deve ser ainda maior 
por parte de pessoas obesas que são submetidas à cirurgia ba-
riátrica. É muito comum elas apresentarem excesso de pele após 
uma grande perda de peso resultante do procedimento. 

Essa situação, quando não corrigida adequadamente,  
acaba prejudicando a qualidade de vida e, por isso, a cirurgia 
plástica pós-bariátrica é muitas vezes a opção recomendada 
para resolver o problema. “Além de afetar a autoestima, o exces-
so de pele pode acarretar problemas na coluna e desencadear 
uma série de infecções, devido à dificuldade que as pessoas 
têm de manterem as dobras da pele limpas e secas”, afirma 
o cirurgião plástico Fábio Saito, integrante da Comissão das 
Especialidades Associadas (COESAS), vinculada à Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).  

A cirurgia plástica após emagrecimento acentuado teve um 
grande avanço a partir da década de 1990, devido à existência 

de hospitais bem aparelhados e 
à evolução da anestesia, como 
também a materiais de última 
geração e a novas técnicas 
desenvolvidas. Essas vantagens 
transformaram a cirurgia plástica reparadora em cirurgia plástica 
estético-funcional, trazendo bons resultados quanto ao contorno 
corporal e a cicatrizes, diz o Dr. Moacyr Pires de Mello Filho, 
membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e 
coordenador geral da COESAS. 

Ao explicar a importância da operação plástica, o Dr. Mello Filho 
defende que o procedimento deve ser realizado em pacien-
tes pós-bariátricos quando eles apresentam uma “importante 
flacidez cutânea”. E acrescenta: “Além de melhorar a estética, 
a cirurgia plástica ajuda a qualidade de vida dessas pessoas. 
Tomemos, por exemplo, pacientes com abdome em avental ou 
flacidez exagerada na face interna das coxas. Sem a cirurgia 
plástica, é muito comum eles terem problemas de deambulação 
e grande dificuldade para fazer sua higiene pessoal.”

Diversos procedimentos
A cirurgia plástica pós-bariátrica abrange técnicas baseadas na anatomia dos pacientes, que são 
específicas para cada região do corpo na qual há um grau importante de flacidez. A cada técnica 
aplicada, o cirurgião verifica se existe ou não a necessidade de serem feitas cirurgias complemen-
tares, com a finalidade de alcançar um resultado final ainda melhor. 

Na maioria dos casos, a cirurgia plástica pós-bariátrica é feita devido à necessidade da retirada 
de grande quantidade de sobras de pele. Como explica o Dr. Mello Filho, pacientes que tiveram 
emagrecimento acentuado após a intervenção geralmente precisam ser submetidos a diferen-
tes cirurgias, como abdominoplastia em âncora, mastopexia com prótese, braquiotoracoplastia 
e cirurgia plástica de coxas.

A recomendação médica é que a cirurgia plástica seja feita após a estabilização do peso, o que 
acontece geralmente entre 12 e 16 meses após a cirurgia bariátrica. Além disso, os pacientes 
devem apresentar IMC (índice de massa corpórea) abaixo de 30 kg/m2, sendo que o cirurgião 
bariátrico e sua equipe multidisciplinar devem estar de acordo com o momento cirúrgico. Vale 
lembrar que os convênios médicos têm a obrigação de garantir a cirurgia plástica de abdome 
em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica.

Cirurgiões plásticos vinculados à SBCBM explicam o que deve ser feito em cada caso
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Em debate

Troca de compulsão em pacientes 
bariátricos. Mito ou verdade?

Atendimento multidisciplinar

Com a crescente importância da cirurgia bariátrica e metabólica no País nos últimos anos, come-
çou-se a observar que alguns pacientes obesos submetidos ao tratamento passaram a consumir 
mais bebidas alcoólicas, a comprar de maneira exagerada ou a ficar horas a fio na frente do 

computador, na tentativa de driblar a fome. Mas, afinal, é possível saber quais pacientes na fase pós-
-operatória tendem efetivamente a esses e outros comportamentos compulsivos?

O psiquiatra Adriano Segal, ex-presidente da Comissão das Especialidades Associadas (COESAS) da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), afirma que alguns estudos sobre o procedi-
mento cirúrgico mostram que, após a intervenção, pacientes podem apresentar “aumento grave e preocupante de ingestão de álcool”. No entanto 
ele ressalta que os levantamentos feitos sugerem que isso pode ocorrer por alterações no modo como o álcool é absorvido pelo organismo. 

“Quanto a compulsões por outras drogas, sexo ou compras, por exemplo, os dados são escassos ou não existem”, diz Segal. “Afirmar então 
que existe essa ‘compensação’, pode ser uma forma de preconceito. Além disso, não temos, no momento, instrumentos adequados para 
prever quais pacientes terão esse tipo de problema no pós-operatório”, explica.

A psicóloga Simone Marchesini, também integrante da COESAS, acrescenta que o mecanismo das compulsões no cérebro é o mesmo, ou seja, o que 
ocorre é a troca de objeto de alívio da tensão obsessiva. Segundo a pesquisadora, essa tendência de compulsão não acontece apenas em pacientes 
bariátricos operados. “Uma pessoa tabagista que decide parar de fumar, muitas vezes engorda porque troca o cigarro por comida”, diz Simone. 

Os especialistas são unânimes em dizer que o acompanhamento multidisciplinar antes e após a 
cirurgia é a única maneira eficaz de prevenir que pacientes bariátricos venham a ter eventuais ati-
tudes compulsivas depois do procedimento. “A identificação de traços compulsivos em pacientes 
obesos não é um fator impeditivo para a realização da cirurgia. Provavelmente a exceção seja o uso 
do álcool”, lembra Segal. E acrescenta: “Devemos ajudar os pacientes que apresentam algum tipo 
de comportamento compulsivo a tratá-lo antes e depois da operação, cuja finalidade é promover a 
melhoria de sua saúde física e mental.”

Comentando que muitas pessoas são motivadas a fazer a cirurgia por uma questão de aceitação social 
e estética, Simone faz o seguinte alerta: “É necessário que os pacientes entendam que a obesidade 
exige tratamento contínuo. Quando eles compreendem isso, é menor a chance de abandonarem o 
acompanhamento multidisciplinar e, consequentemente, adotarem comportamentos abusivos.”

Saiba a opinião de dois especialistas da COESAS envolvidos com esse tipo de assunto

Simone Marchesini: “É necessário que 
os pacientes entendam que a obesidade 
exige tratamento contínuo”

Adriano Segal: “Afirmar que existe 
essa ‘compensação’, pode ser uma 
forma de preconceito”
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