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Após um excelente início de ano, nossas esperanças apontam para um horizonte promis-
sor de muito trabalho e dedicação. Sim, foi dessa maneira que chegamos até o patamar 
que estamos hoje. Nesse caminho algumas decisões foram tomadas e, às vezes, a rota 
teve de ser corrigida. E desta maneira fomos trilhando nosso caminho e conquistando 
os objetivos previamente traçados. Assim como na nossa especialidade, é preciso estar 
em evolução constante.

É neste cenário que a SBCBM apresentará a todos os associados algumas mudanças, que 
já estão sendo elaboradas. O Nosso Boletim, por exemplo, editado desde maio de 2000, 
já passou por diversas estruturações ao longo desses 14 anos. Esta edição de número 
35 apresenta mais uma mudança, com layout baseado nas novas tendências editoriais 
praticadas mundo a fora. Na linha editorial uma pequena mudança dará um tom mais 
leve na comunicação. Outra novidade é que o Boletim passa agora a ter formato exclu-
sivamente digital e estará disponível na internet.

Uma nova seção foi inserida no Boletim e cada edição trará uma entrevista em estilo 
perguntas e respostas com uma personalidade da cirurgia bariátrica. Para inaugurar a 
seção ninguém melhor que nosso professor e um dos principais nomes da cirurgia bari-
átrica no mundo, o Dr. Arthur Garrido Jr. Na entrevista ele conta um pouco como foi o 
processo de crescimento da cirurgia bariátrica no Brasil, como foi criada a então SBCB, 
de que maneira a categoria se organizou para ser a segunda maior do mundo, além de 
um panorama atual e futuro da especialidade.

Nesta edição, o Boletim SBCBM apresenta a todos os associados o nosso XVI Congresso, 
que será realizado entre os dias 25 e 29 de novembro no Centro de Convenções Sul 
América, no Rio de Janeiro e também já antecipa o próximo Congresso, previsto para 
a semana de 14 a 20 de junho de 2015, no Pará. Essa alteração acontecerá excepcio-
nalmente nesta próxima edição para a data não ser conflitante com o Congresso da 
Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica.

Outro destaque do Boletim é a página da seção “Vida Leve”, que será lançada nas redes 
sociais para passar dicas e informações sobre saúde e bem estar aos seguidores. A ideia 
é ter uma matéria em cada edição com um assunto relativo à campanha que teve boa 
repercussão nas mídias sociais.

A edição aborda também outras áreas que são de extrema importância para o pleno 
sucesso da especialidade: as ações da equipe de COESAS e a atuação dos capítulos em 
diversos estados. Além dessas áreas o “Espaço Jurídico” continuará esclarecendo assuntos 
na esfera legal, juntamente com a página da SBCBM, que trará notas e assuntos relativos 
à Sociedade, para que todos estejam sempre informados sobre as nossas novidades.

Queremos ouvir a opinião de vocês sobre esse novo formato do Boletim SBCBM. É muito 
importante termos esse retorno, pois atualmente as edições são produzidas apenas 
para os associados, mas temos planos de estender a outros públicos. Compartilhem 
suas opiniões conosco para estarmos sempre evoluindo em conjunto em prol de nossa 
Sociedade.

Boa leitura!
Almino Ramos
Presidente da SBCBM
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enTReViSTA

COMO COMEÇAMOS
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Boletim SBCBM – Como foi o início da cirurgia bariátrica no Brasil?

Dr. Arthur Garrido Jr. – O primeiro local no Brasil onde foram 

realizadas pesquisas e procedimentos bariátricos foi no Hospital 

das Clínicas (HC), em São Paulo, com o Dr. Salomão Chaib, em 

meados da década de 70. Poucos anos depois eu chegava dos 

Estados Unidos e aos poucos fui introduzindo as novas técnicas 

com menos complicações e melhores resultados. Ainda na década 

de 80 a cirurgia bariátrica lentamente foi se consolidando, mas os 

procedimentos somente eram feitos no HC. Depois, nosso próprio 

grupo começou a fazer também cirurgias em clínicas privadas, 

mas esporadicamente, pois ainda não tínhamos muita experiência 

e também para não expor os pacientes a algum risco maior.

Por que foi criada a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica?

A.G. – Para atualização e aprofundamento no assunto. No início 

dos anos 90 começamos a frequentar congressos da Sociedade 

Americana de Cirurgia Bariátrica, que aconteciam nos Estados 

Unidos. Em 95 criou-se a IFSO (International Federation for the 

Surgery of Obesity), uma federação internacional de sociedades 

especializadas em cirurgia bariátrica, que já existiam em alguns 

países. Nós, que participávamos desses congressos nos conven-

cemos que tínhamos que ter uma sociedade também no Brasil, 

por duas razões: primeiro para divulgar melhor a especialidade e 

segundo para auxiliar na preparação dos cirurgiões.

E quando foi criada?

A.G. – A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica foi criada em 

1996 e mesmo com poucos membros imediatamente já passa-

mos a fazer parte da IFSO também. Com as bases estabelecidas, 

em 1998 realizamos nosso primeiro congresso nacional, em 

São Paulo, e em 2002, também em São Paulo, organizamos o 

congresso mundial da IFSO. O que demonstrava já nessa época, 

a força de nossa sociedade.

Depois da Segunda Guerra mundial uma mudança 
nos hábitos da sociedade promoveu o avanço dos 
casos de obesidade mórbida. As primeiras tentativas 
cientificamente orientadas para reverter casos desse 
tipo datam da década de 50, porém sem sucesso. No 
final da década de 60 uma nova tentativa fracassa 
e acaba deixando a cirurgia um pouco esquecida. O 
assunto volta à luz pouco tempo depois nos Estados 
Unidos com o conceito de restrição gástrica de 
Edward Mason.

No Brasil, as pesquisas avançam no Hospital das 
Clínicas, em São Paulo, com o Dr. Salomão Chaib e 
a década de 80 foi fundamental para a difusão e 
aperfeiçoamento das técnicas.

Para contar essa história de sucesso no país, o 
Boletim SBCBM traz nesta edição uma entrevista 
com o Dr. Arthur Garrido Jr., um dos pioneiros da 
cirurgia bariátrica no Brasil. Com um extenso e res-
peitado currículo e mais de 3 mil cirurgias realiza-
das, ele relembra os primeiros passos da cirurgia no 
Brasil e como ela foi se consolidando.

O INÍCIO DA CIRURGIA BARIÁTRICA NO BRASIL

Dr. Arthur Garrido Jr., um dos pioneiros da cirurgia bariátrica no Brasil
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De que forma a Sociedade auxiliou a especialidade?

A.G. – Com a criação da Sociedade passamos a reunir cirurgiões de 

diversas regiões do país, além de poder acompanhar as evoluções 

que estavam acontecendo no mundo todo. Uns ensinavam os 

outros, trocando experiências. As condições de difusão do conhe-

cimento nessa área específica foram estimuladas pela existência 

da SBCB e logo nos primeiros anos começamos a fazer o Boletim. 

Eram 3 edições por ano com o objetivo de difundir as noticias 

principais da especialidade. Depois criamos a revista Bariátrica & 

Metabólica que atualmente está incorporada em uma revista que 

se chama ABCD – Artigos Brasileiros de Cirurgia Digestiva, que 

reúne várias sociedades. Depois, a cirurgia metabólica foi ganhan-

do destaque e em 2006 decidimos adotar o “M” em nosso nome, 

pois ganhava importância o aspecto de tratamento das doenças 

metabólicas por esse tipo de operação. Passamos a chamar 

SBCBM - Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

Qual é o cenário atual da especialidade?

A.G. – Atualmente a cirurgia bariátrica já é reconhecida na medi-

cina em geral. O conceito dos cirurgiões é muito respeitável e os 

benefícios são claros. Existem regras de quando se deve fazer a 

cirurgia ou não e essas regras estão sempre em discussão, mas 

no geral os limites estão razoavelmente definidos. A tecnologia 

evoluiu muito, com o mínimo de agressão nas cirurgias. É a forma 

mais segura e confortável para o paciente e mais eficiente do 

ponto de vista de resultado final. Redução do peso, controle das 

comorbidades e reintegração à vida social.

O que pode ser melhorado?

A.G. – Existem algumas questões a serem resolvidas, não do ponto 

de vista técnico, mas do acesso à cirurgia pela população. Os 25% 

da população que têm plano de saúde tem acesso fácil, mas o 

restante não. Ano passado fizemos 80 mil cirurgias sendo apenas 

10% pela rede pública. A Sociedade está empenhada a fazer com 

que isso melhore.

Outro aspecto não inteiramente resolvido é o acompanhamento 

em longo prazo dos pacientes de forma adequada. Depende da 

disponibilidade em atendê-los. Alguns pacientes têm plano de 

saúde e deixam, por algum motivo, de tê-lo. Outros não se interes-

sam pelo acompanhamento multidisciplinar. Isto é uma questão 

que ainda é falha e não está inteiramente resolvida.

O Sr. foi o primeiro presidente da Sociedade. Como vê as perspec-

tivas na sociedade.?

A.G. – Existem boas perspectivas. A robótica está começando no 

Brasil e já começam a ser realizadas as primeiras operações com 

essa tecnologia. Claro que ainda existe um problema com o custo 

e o benefício de se usar robótica ao invés da cirurgia laparoscó-

pica, mas a robótica está evoluindo muito em cirurgia e com o 

passar do tempo teremos robôs melhores, mais baratos e mais 

simples de manusear.

Outra questão é a cirurgia metabólica. Seguindo as regras de indi-

cação da cirurgia bariátrica estamos impedidos de operar pessoas 

com IMC menor que 35. Se a pessoa tiver uma doença de controle 

difícil com IMC de 32, 33 não podemos operar ainda. Já ganhamos 

muito e avançamos na argumentação e apresentação de razões 

para que isso mude no sentido de permitir que se atendam casos 

graves mesmo que não tão exageradamente obesos. Várias socie-

dades hoje apoiam essa tendência e esperamos que isso seja 

institucionalizado e possa ser oferecido, beneficiando pacientes 

nessas condições. Existe uma lista com dezenas de doenças asso-

ciadas à obesidade, por isso a cirurgia bariátrica é importante. É 

uma questão de saúde, a parte estética deve ser esquecida.

Tem ideia de quantas cirurgias já realizou e qual sua técnica preferida?

A.G. – Nosso grupo de trabalho, composto por oito cirurgiões titulares, 

já realizou cerca de 19 mil operações bariátricas. Dessas, eu devo ter 

feito pessoalmente cerca de 3 mil. Nossa técnica preferida na maioria 

dos casos é o “bypass” gástrico. Em segundo lugar a manga “sleeve” gás-

trica, respectivamente a primeira e segunda técnicas mais utilizadas.

Capa do primeiro 

Boletim editado  

pela então 

Sociedade  

Brasileira de  

Cirurgia Bariátrica, 

em maio de 2000, 

com o editorial 

assinado pelo  

Dr. Arthur Garrido Jr.



DE BRAÇOS ABERTOS PARA RECEBÊ-LOS!

Destino brasileiro mais procu-
rado por turistas de todo o 
mundo, a cidade do Rio de 

Janeiro foi escolhida para sediar o 
XVI Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica da SBCBM.

Entre os dias 25 e 29 de novembro, 
no Centro de Convenções SulAmérica, 
cirurgiões de todas as regiões do país e 
convidados internacionais estarão reu-
nidos para trocar conhecimentos base-
ados em evidências científicas, discutir 
temas atuais e perspectivas futuras da 
cirurgia bariátrica e metabólica.

Nesta edição, destaque para assun-
tos como obesidade infanto-juvenil, 
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cOnGReSSO SBcBM

XVI Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica  
da SBCBM acontecerá entre os dias 25 e 29 de novembro no  

Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro

uma das grandes preocupações da 
saúde pública,  não só no Brasil, mas 
em todo mundo; cirurgia metabólica, 
que se consolida a cada dia como 

umas das possibilidades no combate 
a diversos tipos de doenças, entre 
outros temas relevantes.

O evento terá início no dia 25 de 
novembro com o pré-congresso e 
um curso de introdução à cirurgia 
bariátrica para jovens cirurgiões e 
residentes de cirurgia.

Uma das preocupações para o evento 
é privilegiar o tempo para discus-
sões, perguntas e respostas, e também  
atividades sociais. A ideia é respei-
tar os horários programados para que 
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todos sejam beneficiados e possam ter 
uma participação mais ativa e provei-
tosa do Congresso, bem como desfrutar 
com mais tranquilidade das atividades 
sociais programadas na cidade.

“A programação está atrativa e diver-
sificada. Mais uma vez teremos a 
oportunidade de conviver, mesmo 
que por alguns dias, com os maio-
res nomes internacionais e nacionais 
da cirurgia bariátrica e metabóli-
ca”, comenta o Dr. Almino Ramos, 
Presidente da SBCBM.

PROGRAMAçãO BALANCEADA

Cada um dos assuntos será destaque 
num dia específico e toda a progra-
mação do dia será corresponden-
te ao tema. Na quarta-feira, 26 de 
novembro, dia da abertura oficial do 
Congresso, todas as apresentações e 
discussões serão pautadas pela reci-
diva da obesidade. Na quinta-feira, 
27 de novembro, o mesmo formato 
será utilizado para abordar a obesi-
dade infanto-juvenil. E na sexta-feira, 
28 de novembro, a cirurgia metabóli-
ca irá orientar os debates.

No último dia do Congresso, sába-
do, 29 de novembro, a programação 
científica será encerrada na parte 
da manhã com a transmissão de 

cirurgias ao vivo aos participantes 
do evento.

Além da ampla programação cientí-
fica uma série de atividades sociais 
está sendo planejada para que todos 
os congressistas possam desfrutas de 
momentos únicos e aproveitar cada 
momento na cidade maravilhosa.

CONVIDADOS INTERNACIONAIS

Alguns convidados internacionais 
com larga experiência na especialida-
de já confirmaram a presença no XVI 

Congresso. São eles: Alfons Pomp – 
EUA, Antonio Torres – Espanha, Blanca 
Rios – México, Carel Le Roux – Reino 
Unido, Ele Ferrannini – Itália, François 
Pattou – França, Luigi Angrisani – Itália, 
Marcos Berry Sánches – Chile e Sofie 
Ahlin – Suécia.

“Nunca é demais lembrar que a 
SBCBM é a segunda maior sociedade 
do mundo. Temos todo respaldo cien-
tífico para realizarmos um excelente 
congresso, que não ficará à margem 
de nenhum outro da especialidade”, 
ressalta Dr. Almino.
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O Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica já marcou 
presença em diversas cidades do 

país em quase todas as regiões. Mas esse 
“quase todas as regiões” está prestes a aca-
bar. Em junho de 2015 a SBCBM realizará 
pela primeira vez um Congresso na Região 
Norte. O local escolhido foi a cidade de 
Belém, no Pará.
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PRIMEIRO CONGRESSO NA REgiÃO nORTE

LOCALIzAçãO ESTRATÉGICA

O local escolhido para a realiza-
ção do Congresso foi o centro de 
convenções SulAmérica. Um espaço 
multiuso localizado na região cen-
tral da cidade do Rio de Janeiro, 
próximo aos aeroportos Santos 
Dumont e Tom Jobim, com fácil 
acesso à zona sul e principais vias 
da cidade.

O centro de convenções SulAmérica 
está totalmente preparado para 
receber simultaneamente palestras, 
workshops, congressos, convenções 
e feiras nacionais e internacionais. 
Além disso, os expositores, visitantes 
e congressistas podem contar com o 
conforto e a segurança do estacio-
namento coberto, com aproximada-
mente mil vagas (no subsolo).

O evento terá um diferencial importante. A 
data escolhida para sua realização foi a da 
semana de 14 a 20 de junho, isto porque em 
novembro, quando tradicionalmente acon-
tece o Congresso, pode haver conflito no 
calendário com o Congresso da Sociedade 
Americana de Cirurgia Bariátrica. 
“Já estamos trabalhando na organização e 
programação científica, com apoio dos dou-

tores Ivan Neiva e João Caetano Marchesini. 
Além de um conteúdo bastante qualificado, 
queremos oferecer também aos nossos cole-
gas cirurgiões uma intensa programação 
de atividades para apresentar a riqueza da 
cultura local”, comenta o Dr. Luiz Claudio 
Chaves, Presidente do Capítulo Pará e um 
dos organizadores do evento.

A participação de todos os cirurgiões é 
válida no envio de sugestões que possam 
colaborar com a programação científica ou 
mesmo para a concepção do XVII Congresso. 
Participe!
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deSTAQUe ReGiOnAL

CAPÍTULO MinAS gERAiS 
TRABALHA PARA MAIOR ACESSO 
À CiRURgiA BARiÁTRiCA

Em 2014 o capítulo Minas Gerais 
da SBCBM tem um grande desafio 
pela frente: conseguir honorários 

compatíveis com as responsabilidades 
profissionais dos cirurgiões do estado 
e pleitear melhorias nas condições de 
trabalho. “Estamos tentando fazer as fon-
tes pagadoras e os hospitais entenderem 
que é absolutamente necessário atender 
às demandas dos cirurgiões bariátricos”, 
explica Dr. Marcelo Girundi, presidente do 
capítulo Minas Gerais da SBCBM.

A ampliação do uso de videolaparoscopia 
está estimulando o aumento de cirurgias no 
estado, o que reforça ainda mais as solicita-
ções pleiteadas pela entidade. Outra ação 
em curso é melhorar o acesso dos pacientes 
do SUS (Sistema Único de Saúde) ao trata-
mento cirúrgico da obesidade. “O número 

atual de cirurgias praticadas por estes ser-
viços ainda é insignificante diante da verda-
deira demanda”, comenta Dr. Marcelo. Ainda 
segundo o presidente do capítulo, apenas 
dois hospitais de Belo Horizonte realizam 
cirurgias pelo SUS.

O aumento no quadro de associados tam-
bém é uma das prioridades dessa gestão. Um 
evento científico com o Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões está sendo preparado com essa 
finalidade. A ideia é ter um número mais 
robusto de cirurgiões e representantes de 
especialidades associadas para juntos con-
quistarem os objetivos traçados.

Sobre o XVI Congresso da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica no 
Rio de Janeiro, a expectativa é grande. 
“Esperamos o mesmo padrão de atuali-

Dr. Marcelo Girundi, presidente do capítulo, aponta 
os desafios e explica o atual cenário da SBCBM no estado

zação científica de sempre e acreditamos 
que a troca de experiências societárias 
é fundamental para enfrentarmos com 
habilidade os problemas do dia a dia. 
Certamente Minas Gerais estará presente 
e bem representada no congresso do Rio 
de Janeiro”, afirma Dr. Girundi.

CAPÍTULO MinAS gERAiS

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

Dr. Marcelo Gomes Girundi, Presidente 
do Capítulo Minas Gerais da SBCBM
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De acordo com dados do Ministério da Saúde, 18% das 
mulheres brasileiras são obesas. A doença causa compli-
cações sérias que também afetam diretamente o sonho de 
muitas delas: ser mãe. O excesso de peso e a obesidade 
prejudicam a fertilidade feminina e podem comprometer 

a gestação. Por promover uma mudança de estilo de 
vida e tratar a obesidade, a cirurgia bariátrica per-

mite que mulheres possam engravidar com mais 
facilidade e ter uma gravidez mais segura e 

saudável.
O tratamento cirúrgico da obesidade diminui 
as chances de que a futura mãe tenha diabe-
tes gestacional, eclâmpsia, parto prematuro 
ou até mesmo aborto espontâneo. Estudos 
também apontam que engravidar com 

grande excesso de peso aumentam os 
riscos de a criança sofrer com o mesmo 

problema. Segundo Josefina Matielli, 
endocrinologista da SBCBM - 

Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica, o pro-
cedimento pode ser indicado 
sem problemas, mas ressalta 
que é preciso avaliar bem a 
decisão e ter comprometi-
mento para que os resul-
tados sejam satisfatórios. 

“A cirurgia melhora as 
condições para a gestação, 

mas não é uma solução 
mágica. As mulheres pre-

cisam se informar, falar com 
seu obstetra e estarem cientes 

de que deverão seguir as reco-
mendações médicas para que os 

benefícios da operação sejam reais”, 
explica a Dra. Josefina, que ressalta ainda 

que é preciso acompanhamento médico con-
tínuo e uma mudança no estilo de vida com 
dieta balanceada e uso de suplementos.
As mulheres que realizarem cirurgia bariátrica só 

poderão engravidar de forma segura após o primeiro ou segundo 
ano da operação. Este é o tempo que o corpo leva para se acos-
tumar a sua nova realidade. Pelo aumento da fertilidade pós cirurgia 
bariátrica e desta forma evitar surpresas indesejáveis, a endocrinolo-
gista afirma que é preciso redobrar os cuidados na hora de man-
ter relações sexuais. Nos três primeiros meses a mulher deve usar 
anticoncepcional e o parceiro preservativo, que serve de segurança 
extra para caso o corpo não absorva corretamente o remédio. 

GESTAçõES EM SEQUÊNCIA

“A cirurgia bariátrica é, sem dúvida nenhuma, uma opção para 
quem quer engravidar”. A frase é de Érika Ramos, que recebeu 
duas surpresas, em 2011 e 2012. Suas duas filhas chegaram ao 
mundo após a secretária executiva fazer uma cirurgia bariátrica 
em 2005 para melhorar a qualidade de vida. Érika, que já era 
obesa, engordou 26 quilos após a gestação de seu primeiro 
filho, de 12 anos. “Meus hormônios ficaram em ordem após a 
cirurgia e foi só eu parar de tomar a pílula que aconteceu”, conta. 

Simone Yoshida é outro exemplo. A dona de casa teve o primeiro 
filho em 2001 e engordou 24 quilos durante a gestação, che-
gando à condição de obesidade. Como sempre teve vontade de 
ter mais um filho, buscou diversos tratamentos para emagrecer 
sem sucesso. Quando conheceu a cirurgia bariátrica, se informou 
por meio de palestras e em 2008 decidiu realizar o procedimen-
to. “Eu não queria passar pela mesma situação da primeira gravi-
dez em que eu engordei muito e desenvolvi hipotireoidismo. 
Lembro que ia dirigindo fazer os exames e ficava constrangida 
porque minha barriga era tão grande que ficava a dois dedos do 
volante e o manobrista do laboratório ficava me advertindo que 
eu não poderia dirigir”, relata.

Ao contrário de Érika, Simone teve que insistir um pouco mais 
para engravidar. “Meus exames clínicos não apontavam nada, 
mas eu estava muito ansiosa. Acredito que por isso demorei 
um pouco mais”, explica Simone. A segunda gestação foi livre 
de constrangimentos, pois a dona de casa engordou apenas 9 
quilos e sem nenhuma complicação. “Eu diria para mulheres que 
desejam fazer a cirurgia para não terem medo de mudar a rotina. 
É algo para melhor, só que é preciso seguir rigorosamente as 
orientações médicas e a suplementação alimentar”, completa.

CIRURGIA BARIÁTRICA É OPçãO 
PARA GRAVIDEz COM MENOR RISCO
Mulheres com quadro de obesidade severa podem recorrer a 
técnicas cirúrgicas para diminuir riscos associados à doença; 
ex-obesa engravidou duas vezes seguidas após realizar a operação
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A IMPORTÂNCIA DE EXERCÍCIOS  
NO PÓS-OPERATÓRiO

cOeSAS

Uma das maneiras de combater a 
obesidade é abandonar o seden-
tarismo. A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) recomenda 30 minutos 
diários de exercícios, que podem ser divi-
didos ao longo do dia. Para os pacientes 
que realizaram cirurgia bariátrica, durante 
os 60 primeiros dias os fisioterapeutas 
deverão auxiliá-los na recuperação dos 
movimentos a medida que o peso dimi-
nui. No caso da cirurgia laparoscópica, 30 
dias após a cirurgia e com avaliação do 
cirurgião, é possível começar uma rotina 
de exercícios.

Exercícios físicos são essenciais para o 
sucesso da operação, mas exigem certos 

• Procure exercitar-se periodica-
mente, mantendo sempre a regu-
laridade nos mesmos dias da 
semana.

• Mantenha, se possível, os mesmos 
horários das sessões de exercí-
cios.

• Use sempre roupas confortáveis, 
porém, cuide de sua aparência e 
higiene para a prática do exer-
cício.

• Nunca cumpra uma rotina de 
exercícios que foi planejada para 
outra pessoa. Há princípios bási-
cos como individualidade, sobre-
carga e intensidade que devem 
ser prescritos individualmente.

• Só lance mão das atividades em 

grupo somente se o grupo tiver 
os mesmos objetivos e caracterís-
ticas físicas semelhantes.

• Procure um educador físico espe-
cializado em obesidade. Ele com-
preenderá melhor suas necessida-
des e terá mais estratégias.

• Na medida em que seu peso 
diminui, não mantenha o mesmo 
calçado, troque-o. Seu centro de 
gravidade vai alterando com o 
emagrecimento e na palmilha do 
calçado antigo já foi impressa 
sua digital plantar anterior. Isso 
altera sua pisada atual, implican-
do em um desalinho da coluna 
vertebral e demais articulações, 
provocando dores e desconforto.

• Se interromper o programa por 

mais de duas semanas nunca 
retome do ponto que parou. 
O corpo precisa que você o 
reestimule ao esforço gradati-
vamente, portanto pegue mais 
leve.

• Caso sinta alguma dor ou descon-
forto, no momento da execução 
ou posterior, não hesite em comu-
nicar seu professor. Algo pode 
estar errado nas posturas ou na 
intensidade proposta. Exercício 
não é para ser doloroso, é para 
dar prazer.

• A alimentação é fundamental, 
siga fielmente as orientações de 
sua nutricionista. Ela lhe ajudará 
a ter mais energia nos dias de 
treino e você obterá melhores 
resultados.

DICAS PARA SE ExERCiTAR ANTES E DEPOIS DA OPERAÇÃO

cuidados para dar o resultado esperado. O 
primeiro passo é buscar um educador físi-
co que irá definir junto com o paciente um 
plano para atingir os objetivos propostos 
antes e depois da cirurgia. No início a prá-
tica deve ser 70% aeróbica e 30% de exer-
cícios para ganhar massa muscular. Yoga, 
natação, pilates, musculação e hidroginás-
tica surtem excelentes resultados.

“A motivação é importante, mas não vá com 
muita sede ao pote. Trace pequenos objeti-
vos para atingir metas e manter o engaja-
mento no treinamento. O que pode parecer 
impossível hoje, com empenho, não será 
amanhã”, explica Margarete Santos, coor-
denadora de educação física da COESAS.



JURÍdicO

A obesidade em adolescentes tem crescido vertigino-
samente nos últimos tempos, trazendo consigo uma 
grande quantidade de doenças associadas para a 

faixa etária. Diante desse cenário alguns centros médicos 
se viram na obrigação de criar serviços específicos para 
atender estes pacientes.
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ASPECTOS JURÍdiCOS  
DA CIRURGIA BARIÁTRICA  
EM AdOLESCEnTES

Marcos Oliveira
Pós-graduando em Direito Médico pela Faculdade de Medicina  
do ABC e advogado na Gonçalves e Benetti.
Departamento Jurídico da SBCBM – juridico@sbcbm.org.br

Na questão jurídica, houve a redução da idade de 18 para 
16 anos para realizar a cirurgia bariátrica pelo SUS, devi-
do ao aumento da obesidade e indicação cirúrgica para os 
adolescentes obesos.

A indicação cirúrgica para estes pacientes devem neces-
sariamente ser precedida de um tratamento clínico para 
perda de peso que se mostrou ineficaz (programa de 
exercícios físicos, reeducação alimentar, entre outros), 
avaliação por equipe multidisciplinar e, principalmente, 
preencher os requisitos definidos na Resolução do CFM, 
ou seja, IMC acima de 35 associado a duas comorbidades, 
pelo menos, ou aqueles com IMC acima de 40 indepen-
dente da presença de doença associada.

Além das indicações médicas necessárias, é importante 
a assinatura do paciente e responsável legal no Termo 
de Consentimento Informado para cirurgia bariátrica, em 
que irá constar a técnica que será utilizada e os possíveis 
riscos ou complicações do procedimento proposto.
Alguns assuntos relativos a essa redução de idade ainda 
causam algumas dúvidas, por exemplo, em caso de pais 
separados, quem autoriza uma possível cirurgia? Neste 
caso, ela deve ser concedida por quem detém a guarda 
legal do adolescente, seja o pai, a mãe ou representante 
legal.

É importante ressaltar que casos de cirurgias bariátricas 
que envolvem adolescentes necessitam, imprescindivel-
mente, da autorização de um representante legal para que 
possam ser consolidados. O cirurgião não tem capacidade 
postulatória e legal para agir em nome do adolescente 
e as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente 
definem apenas que ele tem direito à saúde.

É importante ressaltar 
que casos de cirurgias 
bariátricas que 
envolvem adolescentes 
necessitam, 
imprescindivelmente, 
da autorização de um 
representante legal 
para que possam ser 
consolidados
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Boletim SBCBM – Como o senhor vê o 
cenário atual da obesidade no país e 
o que é preciso fazer para combater a 
doença?

Dr. Mário Carra – O cenário é ruim, pois 
mais da metade da população brasi-
leira têm excesso de peso. Isto pode 
melhorar com muita informação tanto 
para médicos não habituados a tratar 
de obesidade, como outros profissionais 
que ainda acham que obesidade não é 
doença. Devemos sempre trabalhar as 
informações de massa em todas as faixas 
etárias para educação continuada em 
alimentação básica. Para isto precisamos 
do apoio de entidades governamentais 
e não governamentais. Pois quanto mais 
informação melhor será a difusão de 
ideias.

O que pode ser considerado o maior 
avanço conquistado até o momento?

M.C. – O maior avanço, sem dúvida, é o 
aumento da possibilidade de cirurgia 
bariátrica e sua maior compreensão e 
indicação nos pacientes portadores de 
obesidade mórbida, além do fato de não 
ser mais um mistério para os médicos e 
profissionais que atuam em outras áreas 
da medicina.

A mais recente pesquisa do Ministério 
da Saúde aponta a estabilização da obe-
sidade no país. O senhor acha que é 
uma tendência ou apenas um momento 
específico?

M.C. – Ainda é cedo para dizer que a esta-
bilização ocorreu. É uma boa notícia, mas 
a pesquisa foi feita por telefone e não 
sabemos qual a veracidade dos dados.

De que forma os estudos promovidos 
pela ABESO podem auxiliar a cirurgia 
bariátrica?

M.C. – A ABESO e a SBCBM têm a obri-
gação de conscientizar a classe médica e 
profissionais associados que a obesidade 
e seu tratamento devem ser sérios, com 
profissionalismo, para saberem das pos-
sibilidades e alternativas de tratamentos 
existentes e as indicações corretas, a fim 
de não colocarem todos no mesmo canal 
como se obesidade não tivesse solução.

A cirurgia bariátrica deve ser a última 
alternativa para o tratamento da obesi-
dade. O que é sugerido antes disso e qual 
o método mais efetivo?

M.C. – Como todos sabemos a indicação 
da cirurgia bariátrica tem critérios bem 

estabelecidos que devem ser cumpridos 
para não se banalizar um procedimento 
eficaz e possível de ser bem realizado. É 
preciso lembrar sempre que os tratamen-
tos clínicos têm de ser utilizados antes 
dos procedimentos cirúrgicos e eventu-
almente endoscópicos. A conscientização 
do paciente obeso é sempre importante. 
A cirurgia não é mágica e deve ser vista 
como uma ótima solução, porém com 
controle e atenção médica, sempre.

Em sua opinião a cirurgia bariátrica é 
uma boa opção para combater o diabetes 
e outras doenças associadas? Por quê?

M.C. – Sim, a cirurgia auxilia eficazmente 
na melhora das condições metabólicas 
dos pacientes diabéticos e não diabéticos 
e, provavelmente, evita o aparecimento 
de diabetes nos obesos ainda não dia-
béticos.

Quais são os pontos comuns da ABESO 
e SBCBM e de que maneira elas podem 
caminhar juntas?

M.C. – Todos os pontos são comuns, pois 
temos que caminhar juntos. Dependemos 
uns dos outros e quando trabalhamos 
juntos podemos ter resultados maiores e 
mais eficientes.

JUNTOS NO COMBATE À OBESIDADE
Reconhecida como um grande problema mundial, a obesidade 
suscitou a comunidade médica em busca de soluções para conter 
seu avanço e consequentemente as diversas doenças associadas 
como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Pesquisas e estu-
dos orientam e estimulam os profissionais médicos a encontrar 
caminhos que possam minimizar essa realidade. No Brasil, diver-
sas sociedades médicas têm a finalidade de possibilitar essas 
investigações. A ABESO – Associação Brasileira para o Estudo da 
Obesidade e da Síndrome Metabólica é uma delas.

Nesta edição do Boletim SBCBM o Dr. Mário Carra, presidente da 
ABESO, comenta um pouco da visão da entidade em relação ao 
quadro atual da obesidade.

Dr.  Mário Carra, Presidente da ABESO



A SBCBM tem uma nova cara na internet. 
Após aprovação de layout pela Comissão 
de Internet e Presidência da entidade, 
o novo site entrou em produção e foi 

SBCBM FINALIzA PRODUçãO DE NOVO SITE

finalizado. A mudança faz parte da nova 
estratégia de comunicação adotada pela 
entidade, que optou por manter e ampliar 
as ações desenvolvidas até então, com 
novas abordagens dentro de um contexto 
mais leve e linha editorial mais harmôni-
ca, desenvolvidas tanto para o site como 
para as redes sociais.

A nova home tem um visual totalmente novo, 
com organização e estruturação do conte-
údo diferenciada para dar funcionalidade, 
maior dinamismo e também hierarquizar 
melhor as informações. As páginas internas 
também foram reformuladas para ampliar o 
uso de imagens e serão produzidos vídeos 
com a presidência e integrantes da SBCBM 
com dicas de resposta às dúvidas dos “fãs” 
e “seguidores” da entidade nas redes sociais.
Também será lançada em breve uma campa-
nha digital com o tema #VidaLeve. O objetivo 
é reunir informações relevantes para o públi-

co e conscientizar a população em geral que 
a cirurgia bariátrica não é um procedimento 
que visa apenas redução de peso, mas sim 
uma importante aliada para combater as 
doenças associadas e proporcionar qualida-
de de vida e bem estar aos pacientes com 
indicação.

AcOnTece

A SBCBM marcou presença no 
Seminário “Obesidade zero” que acon-
teceu na Câmara Municipal de São 

S B C B M  PA RT I C I PA D O  
S E M I N Á R I O O B E S i dA d E Z E RO

Paulo em 23 de maio, para apresen-
tar o projeto de lei n° 97/201, do 
vereador Paulo Frange, que institui o 

programa no município. O objetivo é 
desenvolver ações de saúde por meio 
de iniciativas que visem à prevenção, 
diagnóstico, tratamento e combate à 
obesidade.

A entidade foi representada pelo Vice-
Presidente Executivo, Dr. Marçal Rossi, 
que na ocasião destacou os esforços 
encabeçados pela SBCBM no combate 
à obesidade e falou sobre a eficácia 
da cirurgia bariátrica no combate às 
doenças associadas.

O evento também contou com a parti-
cipação da primeira-dama da capital, 
Dra. Ana Estela Haddad.
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Alteração faz parte das mudanças na comunicação da entidade e imprime  
uma nova dinâmica no fluxo de informações com os mais diversos públicos



No dia 4 de abril uma ampla reunião na sede da SBCBM, 
em São Paulo, contou com a presença de ex-presidentes da 
Sociedade, presidentes de vários capítulos, representantes 
da COESAS e dos patrocinadores Ethicon e Covidien, além 
da equipe da Target, nova assessoria de comunicação da 
entidade.

A pauta foi marcada pela apresentação das novas estra-
tégias de comunicação, pesquisas e mapeamento da 
especialidade, programação do congresso no Rio de 
Janeiro e preparações para o próximo evento, no Pará, que 
excepcionalmente será realizado na semana de 14 a 20 
de junho/2015, integração com as equipes de COESAS e 
assuntos pertinentes à Sociedade e à especialidade.

REUniÃO nACiOnAL  D ISCUTE NOVAS 
P E R S P E C T I V A S  P A R A B A R i ÁT R i C A

SEnAdORA ANA AMÉLIA RECEBE 
REPRESENTANTE DA SBCBM
Engajada nas questões de saúde pública, principalmen-
te nos assuntos que envolvem o combate à obesidade, 
a Senadora pelo Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, 
recebeu no dia 9 de maio o Dr. Claudio Corá Mottin, da 
Comissão de Relações Intersocietárias da SBCBM.

A pauta da reunião tratou de assuntos referentes à 
audiência pública realizada no senado na Comissão de 

Assuntos Sociais (CAS), em que, erroneamente, algumas 
informações sobre a cirurgia bariátrica foram apresen-
tadas. Na ocasião o Dr. Mottin teve a oportunidade de 
fazer um contraponto desses dados, além de atualizar 
os números definidos universalmente que fundamen-
tam a boa prática médica e bariátrica.

“Foi um encontro muito proveitoso para nossa 
Sociedade. Estreitamos relações e combinei que envia-
ria à Senadora algumas sugestões com o intuito de 
contribuir com as discussões promovidas, colocando a 
SBCBM à disposição para auxiliar a comissão nos res-
pectivos assuntos sobre obesidade”, conta Dr. Mottin.

O encontro com a Senadora também foi uma excelente 
oportunidade para propor à Comissão assumir a ins-
tituição do método videolaparoscópico como meio de 
realização do tratamento bariátrico no SUS, o que é 
um anseio de pacientes e médicos em geral e pleitear 
a participação nesta Comissão de dois reais repre-
sentantes da obesidade e do tratamento cirúrgico no 
Brasil.
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