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O XVI Congresso da SBCBM abriu novas perspectivas para o aprimoramento da nossa 
especialidade. Em cinco proveitosos dias pudemos focar nossas atenções na rica pro-
gramação científica do evento. Debates e apresentações entusiasmadas mostraram o 
quanto lutamos e defendemos nossa área. O encontro com amigos de outros estados 
ou países também mostrou nossa união e camaradagem, que vai além dos assuntos 
pertinentes à cirurgia bariátrica.

O Rio de Janeiro entrou para a história! Ultrapassamos a marca de 1,7 mil inscritos entre 
cirurgiões e profissionais de especialidades associadas. Foram mais de 270 trabalhos 
e vídeos enviados, além de muitas novidades apresentadas, tanto pelos congressistas 
nacionais quanto pelos convidados internacionais.

Embora todo grande evento possa apresentar contratempos, nada atrapalhou e nem 
tirou o brilho de nosso principal acontecimento no ano, que desde a abertura, com o 
pré-congresso, até o encerramento, no sábado, passando pela festa de confraternização 
no Iate Clube do Rio de Janeiro, foi irretocável.

Boa parte desta edição do Boletim SBCBM é dedicada a esses valiosos momentos que 
passamos juntos no Rio de Janeiro. Aqui vale um agradecimento especial ao Dr. Maurício 
Emmanuel, pela coordenação científica, a Ricardo Ventre e Alessandra Coelho, presi-
dente e vice-presidente da COESAS e a todos que, de alguma maneira, participaram e 
colaboraram para que este Congresso fosse um sucesso. Muito obrigado!

Outra boa novidade desta edição fica por conta da seção “Entrevista” que traz um bate 
papo com o novo presidente eleito da SBCBM, Dr. Josemberg Campos, que assume a 
Sociedade para o biênio 2015-2016.

Confira também os destaques do Capítulo Rio Grande do Sul, que trabalha para o forta-
lecimento e acreditação da cirurgia bariátrica, a página de qualidade de vida e preven-
ção “Vida Leve”, com dicas de como manter uma boa saúde bucal e o “Espaço Jurídico” 
que aborda um tema que ainda gera dúvidas entre os cirurgiões, o TCI – Termo de 
Consentimento Informado. Ainda nesta edição ressaltamos também o avanço na comu-
nicação digital da SBCBM, que conseguiu gerar excelente engajamento entre o público.
Aos membros da próxima diretoria e presidentes de capítulos, boa sorte na gestão e 
contem com o que precisarem desta diretoria. A todos os associados, até o próximo 
Congresso da SBCBM em Belém do Pará.

Aquele Abraço!

Boa leitura!

Almino Ramos
Presidente da SBCBM
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AQUELE ABRAÇO!
EDITORIAL

O Rio de Janeiro 
entrou para 
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associadas



ENTREVISTA

UNIÃO DE ESFORÇOS NO  
COMBATE À OBESIDADE
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Bolet im SBCBM – O que o motivou a assumir  a segun-

da maior sociedade bariátr ica do mundo?

Dr. Josemberg Campos – O que mais me motiva é a 

percepção do crescimento da obesidade e o paciente 

do sistema público de saúde. Vivenciar  a indulgência 

do obeso mórbido nos ambulatórios do SUS é algo 

realmente desaf iador. Desde o tempo da residência 

médica , quando começamos a ver os pr imeiros casos , 

a  doença não para de crescer e foi  diante desse cená-

r io que senti  a necessidade de buscar novos conhe-

cimentos e de desenvolver pesquisas nessa área. Em 

pouco tempo, passamos a observar os bons resulta-

dos obtidos com essa cirurgia , levando à melhoria da 

qual idade de vida dos pacientes . Outro grande est í-

mulo para presidir  a SBCBM é a vontade de par t ic ipar 

da cr iação de normas e da organização do sistema 

que envolve o governo e a sociedade, pr incipalmen-

te em relação à cirurgia metabólica , considerando a 

atual  epidemia da diabetes .

 Quais os planos e as perspectivas para a gestão na 

SBCBM nesses próximos dois anos?

J .C . – Vamos trabalhar na normatização da cirurgia 

metabólica , est imular  a ampliação e a formação de 

novos centros de excelência no país  e dar iníc io ao 

programa de registro nacional  de dados em cirurgia 

bariátr ica e metabólica . Para isso, é fundamental 

que seja real izado um trabalho em conjunto com as 

sociedades af ins , pr incipalmente as de endocrinolo-

gia e de cirurgia . Visamos ainda concluir  o processo 

Escolhido para a presidência da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica para os próximos dois anos 
(2015-2016), o Dr. Josemberg Campos pos-
sui uma vasta formação acadêmica e atua-
ção de destaque como pesquisador, profes-
sor e cirurgião bariátrico. 

Autor de livros em bariátrica e atual  
vice-presidente da SBCBM (2013-2014), 
Dr. Josemberg concedeu entrevista para o 
Boletim SBCBM e falou um pouco sobre a 
atuação à frente da Sociedade, o avanço da 
obesidade no mundo, normatização da cirur-
gia metabólica, ampliação e formação de 
novos centros de excelência, além do início 
do programa de registro nacional de dados 
em cirurgia bariátrica e metabólica. Dr. Josemberg Campos, novo presidente da SBCBM
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de normatização da área de atuação em cirurgia 

bariátr ica , além de buscar reconhecimento nacional 

e possibi l idade de melhoria dos honorários . Vamos 

implementar pol ít icas para atrair  outros prof iss io-

nais  que trabalham com obesidade.

Na sua opinião, o que deve ser  feito para que mais 

pessoas tenham acesso à cirurgia bariátr ica aqui  no 

Brasi l?

J .C . – Temos que trabalhar junto ao Governo Federal 

para ampliar  os programas de prevenção e tratamen-

to da obesidade. De todas as c irurgias bariátr icas 

do Brasi l , aproximadamente 6% são real izadas no 

setor público, sendo muito impor tante aumentar esse 

quantitat ivo por meio de incentivo do governo para 

a cr iação de centros especial izados em bariátr ica , 

pr ior izando os pacientes que têm comorbidades e 

pr incipalmente distúrbio metabólico. A real ização de 

mutirões de cirurgia bariátr ica no setor público ser ia 

uma medida em cur to prazo para solucionar essa 

grande demanda.

Há uma mobil ização em todo o mundo voltada para o 

combate à obesidade, porém os índices só aumentam. 

Na sua opinião, o que pode estar  errado?

J .C . – A doença é mult i fator ial  e por isso se faz neces-

sár io intensif icar  o trabalho no combate aos diversos 

fatores predisponentes à obesidade, v isando uma 

maior conscientização da população. A mudança do 

est i lo de vida e a cr iação de um ambiente antiobesi-

dade devem ser enfat izados como determinantes na 

prevenção e no tratamento dessa doença em longo 

prazo, incluindo o período após a cirurgia .

Dentro deste cenário, como evitar  a banal ização da 

cirurgia bariátr ica?

J .C . – Inicialmente, devemos seguir  com r igor as nor-

mas estabelecidas no país  para a indicação da cirur-

gia bariátr ica , pr ior izando a existência de doenças 

associadas. Outro fator  impor tante é considerar  a 

aval iação dos diversos prof iss ionais nesta indicação. 

Em um primeiro momento, é fundamental  est imular 

o paciente a mudar o est i lo de vida , informando que 

a cirurgia é uma alternativa terapêutica associada à 

manutenção de uma vida saudável , considerando que 

a obesidade é uma doença crônica.

A cirurgia bariátr ica cresceu 300% nos últ imos dez 

anos aqui  no Brasi l . Quais os motivos dessa ascen-

são?

J.C. – Três fatores podem ter impulsionado este cresci-

mento. O mais importante foi o aumento da obesidade, 

um problema não só do Brasil, mas de todo o mundo. A 

falta de novas e eficazes alternativas no tratamento da 

doença e o adequado resultado da cirurgia bariátrica 

também contribuíram para essa ascensão.

Existe algum prognóstico para os próximos dez anos?

J .C . – Considerando que é baixa a probabil idade da 

indústr ia farmacêutica cr iar  medicamentos ef icazes 

contra a obesidade nos próximos anos , a  c irurgia 

bariátr ica e metabólica continuará sendo uma das 

alternativas mais ef ic ientes no combate à doença. 

Esperamos que medidas  governamenta is  g lobais 

sejam disseminadas visando à conscientização da 

população. É fundamental  a cr iação de um ambiente 

saudável  difundido em todo o mundo para que não 

tenhamos um prognóstico sombrio. Se isso não ocor-

rer, provavelmente haverá aumento na incidência de 

pacientes obesos e com distúrbios metabólicos . Isto, 

cer tamente, levará à perda dos avanços conquistados 

com a Revolução Industr ial , tais  como o aumento da 

expectat iva de vida da população.

Uma mensagem do próximo presidente para os asso-

ciados.

J .C . – Após a par t ic ipação em diretorias anteriores , 

estamos preparados para f icar  à frente da Sociedade 

Bras i le i ra  de  C i rurg ia  Bar iá t r i ca  e  Metaból ica . 

Trabalharemos para promover a ampliação e a qual i-

f icação cientí f ica dos prof iss ionais de todas as espe-

cial idades envolvidas , o que resultará na melhoria 

da qual idade de vida do nosso paciente. Finalmente, 

me coloco à disposição de todos os membros para 

discutirmos e trabalharmos para o desenvolvimento 

e for talecimento da SBCBM.
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CONGRESSO SBCBM

MAIS DE 1,7 MIL PARTICIPANTES 
PRESTIGIARAM O XVI CONGRESSO 
DA SBCBM DURANTE OS CINCO 
DIAS DE EVENTO

Logo na abertura do pré-congresso, 
no dia 25 de novembro, já foi pos-
sível verificar que o XVI Congresso 

da SBCBM seria um sucesso. A chegada 
dos congressistas e a procura pelas salas 
onde aconteciam os simpósios eram os 
principais indícios que o evento, mesmo 
antes de seu início oficial, entraria para a 
história como a edição com mais partici-
pantes desde sua criação.

As atividades do pré-congresso tiveram 
início na parte da tarde com três simpósios 
de especialização para jovens cirurgiões e 
residentes de cirurgia nos auditórios “Pão 
de Açúcar”, “Ipanema” e “Leblon”. Em cada 
sala assuntos diversos eram apresentados 
e discutidos como “As bases da cirurgia 

bariátrica e metabólica”, “A cirurgia bariá-
trica do pré ao pós-operatório” e “Gestão 
em cirurgia bariátrica e metabólica para 
aprimorar seu consultório”. Este último uma 
novidade no Congresso da SBCBM, já que 
abordou assuntos estratégicos de gestão, 
que não envolvem diretamente a prática 
clínica e cirúrgica.

“É gratificante ver os iniciantes na cirurgia 
bariátrica interessados nos cursos de exten-
são. Esse é um exemplo que estamos no 
caminho certo, tanto no preparo de grandes 
cirurgiões, quanto na revelação de talen-
tos da nova geração”, comenta Dr. Almino 
Ramos, presidente da SBCBM.

INÍCIO OFICIAL
 

Depois desse belo aquecimento, no 
dia seguinte o Congresso já começou 
com destaques. A sueca Sofie Ahlin, 
que participa da divisão de metabo-
lismo e pesquisa cardiovascular do 
departamento de medicina molecu-
lar da Universidade de Gotemburgo, 
abriu o primeiro painel no auditório 
“Corcovado” apresentando os resulta-
dos do Estudo SOS (Swedish Obese 
Subjects), o maior do mundo em  

CONGRESSO

Painel de abertura do XVI Congresso atraiu centenas de participantes

Movimentação intensa nos stands 
durante os intervalos das apresentações
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obesidade, que foi iniciado em 1987.

Já no simpósio seguinte a mexica-
na Blanca Rios, coordenadora de 
equipes multidisciplinares da IFSO 
(International Federation for the 
Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders) discorreu sobre a impor-
tância da equipe multidisciplinar no 
resultado final da cirurgia, fundamen-
tal para o sucesso do procedimento. 

Ao longo do dia a programação foi 
toda baseada em assuntos pertinentes 
à cirurgia bariátrica. No fim da tarde, 
uma apresentação da Orquestra da Ação 
Social pela Música nas Comunidades 
Pacificadas abriu a cerimônia oficial de 
abertura do Congresso e entrega dos cer-
tificados dos novos membros titulares da 
SBCBM. Este ano 40 profissionais foram 
diplomados. 

Na sequência, a psicóloga clínica e 
bariátrica Andrea Levy lançou seu livro 
“Cirurgia Bariátrica - Manual de Instruções 
para Pacientes e Familiares”, voltado para 
as pessoas que planejam, estão em fase 
de preparação ou que já fizeram a cirur-
gia bariátrica.

A programação reservou o dia 27 de 
novembro para aprofundar assuntos que 
permeiam a obesidade infanto-juvenil. 

O Dr. Marcos Berry, cirurgião chefe da 
Unidade de Cirurgia Bariátrica da Clínica 
Las Condes, no Chile, apresentou um 
panorama sobre a situação atual e pers-
pectivas da cirurgia da obesidade infan-
to-juvenil. O americano Alfons Pomp 
também subiu ao palco para falar sobre 
o tema.

À tarde houve uma série de debates 
entre diversos especialistas com cada 
um apresentando seu ponto de vista 
sobre temas ligados à obesidade infanto-
juvenil. Sempre contando com uma argu-

mentação a favor e outra contra como no 
simpósio com o Dr. Mário Carra, presiden-
te da ABESO (Associação Brasileira para 
o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica), que tem um posicionamento 
contra o procedimento em adolescen-
tes e pelo Dr. Marcos Leão Vilas Boas, 
responsável por uma ampla pesquisa 
sobre obesidade infantil, que é a favor 
da cirurgia. As atividades do dia foram 
encerradas com a Assembleia da SBCBM.

O penúltimo dia do Congresso foi reser-
vado para a cirurgia metabólica no trata-
mento de pacientes com diabetes tipo 2. 
As orientações da resolução n° 1.942 de 
2010, que estabelece as normas para o 
tratamento cirúrgico da obesidade mór-
bida, não incluem a realização da cirur-

gia em pacientes com índice de massa 
corporal abaixo de 35, mesmo com 
diabetes não controlados por trata-
mento clínico.

 Programa oficial do XVI Congresso

Orquestra da Ação Social pela Música nas Comunidades Pacificadas toca na cerimônia de abertura

A rica programação científica lotou as salas do evento



Um texto oficial com os principais pontos 
a serem seguidos para a normatização 
da cirurgia metabólica, discutido e pre-
parado em outubro durante o II Fórum 
Metabólico – O Brasil em busca de solu-
ções, foi assinado e posteriormente enca-
minhado ao CFM (Conselho Federal de 
Medicina) para validação.

Outro destaque do dia ficou por conta da Dra. 
Galzuinda Figueiredo, que apresentou o pro-
grama oficial de tratamento da obesidade do 
Ministério da Saúde. Na apresentação a Dra. 

Gal destacou que o órgão está implantando 
linhas de cuidados para prevenção e trata-
mento de sobrepeso e obesidade.

A noite de 28 de novembro foi reservada 
para a festa de confraternização, que reuniu 
grande parte dos participantes no Iate Clube 
do Rio de Janeiro em um clima divertido e 
familiar. 

No mesmo clima de descontração que tomou 
conta da festa, a nova diretoria para o biênio 
2015-2016 foi apresentada, tanto da SBCBM 
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Novas Diretorias (2015-2016)

SBCBM
Presidente: Josemberg Marins Campos (PE)
Vice-Presidente: Claudio Corá Mottin (RS)
Secretário: Marcos Leão Vilas Boas (BA)
Segundo Secretário: Antônio Carlos  
Valezi (PR)
Tesoureiro: Alexandre Amado Elias (SP)
Segundo Tesoureiro: Mauricio Emmanuel 
Gonçalves Vieira (RJ)

COESAS
Presidente: Alessandra Coelho (SP)
Vice-Presidente: Andrea Levy (SP)

quanto da COESAS.

“O sucesso desse evento é fruto do empenho 
de todos os envolvidos, que dedicaram várias 
horas de trabalho para que a qualidade e 
programação estivessem à altura do nosso 
principal Congresso. O resultado é o que se 
viu durante os dias do evento, muito sucesso 
e repercussão. Todos estão de parabéns!”, 
comemora Dr. Almino.

As atividades científicas do XVI Congresso da 
SBCBM foram finalizadas com a apresentação 

As apresentações da COESAS também contaram com grande público



CATEGORIA ORAL
Título: “Efeito da suplementação com 
probióticos sobre a disbiose intestinal de 
pacientes submetidos ao bypass gástrico”

Autores: Ariane Longo, Eduardo Bastos, 
Almino Ramos, Sandra Silva Mari, 
Manoela Galvão Ramos e Thales 
Delmondes Galvão.

CATEGORIA POSTER
Título: “Influência da perda de peso 
induzida por cirurgia bariátrica sobre a 
resposta imune em pacientes obesos”

Autores: Paula Carolina Bezzan Pisi 
e Coautores: Vivian Marques Miguel 

TRABALHOS PREMIADOS

Suen, Maria Aparecida Nunes Pereira, 
Márcio Henrique Vieira Ferracioli, Wilson 
Salgado Júnior e Maria Cristina Foss de 
Freitas.

CATEGORIA VÍDEO
Título: “Cirurgia revisional para conversão 
de hiatoplastia prévia com Gast Manoela 
Galvão Ramos rectomia Vertical (Sleeve) 
para Bypass Gástrico por recidiva total do 
peso perdido e refluxo GE com ressecção 
parcial do coto gástrico remanescente”

Autor: Alexandre A. Elias
Co-autores: Arthur B. Garrido Junior, 
Marcelo Roque de Oliveira, Renato 
Massaro Itu, Henrique Shirosaki.

CONVIDADOS
INTERNACIONAIS 
APRESENTAM 
UM PANORAMA 
DA CIRURGIA 
BARIÁTRICA  
PELO MUNDO Sofie Ahlin François Pattou

Blanca RiosJordi Pujol Pablo Omelanczuk

Alfons PompMário Nora Antonio Torres

de vídeos selecionados e exibição de cirurgias 
ao vivo feitas com as principais técnicas utili-
zadas pelos cirurgiões.

COESAS

A programação da COESAS também obteve 
grande repercussão entre os congressistas 
durante os dias do evento. Com presença 
maciça de profissionais que compõem a área 
de especialidades associadas, o auditório “Pão 
de Açúcar” registrou um excelente número de 
espectadores nos três dias de apresentações.

Os mais diversos assuntos que envolvem 
as disciplinas foram abordados e discutidos 
pelos profissionais que passaram pelo auditó-
rio. Os destaques ficaram para a atuação das 
equipes multidisciplinares, as questões que 
envolvem o pré e o pós-operatório, aspec-
tos nutricionais e psicológicos dos pacientes, 
além de adolescência e idade extrema.

As atividades científicas da COESAS termi-
naram na sexta-feira, 28 de novembro, com 
apresentação de um caso clínico e discussões 
sobre o tema em questão que envolveu 
a multiplicidade de especialidades e seus 
representantes na mesa.

XVII CONGRESSO

A próxima edição do Congresso da SBCBM 
será em Belém, no estado do Pará, entre os 
dias 20 e 23 de outubro. É a primeira vez que 
o Congresso será realizado na Região Norte 
e a organização já trabalha para montar a 
programação científica e social. Em breve 
mais informações sobre inscrições, envio de 
trabalhos e outros assuntos.

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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Dos 275 trabalhos inscritos, três foram premiados:

Certificado e broche que foram entregues 
aos novos membros titulares



GALERIA DE IMAGENS DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO  
DO XVI CONGRESSO DA SBCBM REALIZADA NA NOITE  
DE 28 DE NOVEMBRO, NO IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
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DESTAQUE REGIONAL

CAPÍTULO RIO GRANDE DO SUL 
SE EMPENHA NO FORTALECIMENTO
E CRESCIMENTO DA CIRURGIA 
BARIÁTRICA

Durante os dois anos comandando 
a gestão do Capítulo Rio Grande 
do Sul, a diretoria pautou sua 

atuação em fortalecer a área e promo-
ver um crescimento ordenado no esta-
do. Para o Presidente do Capítulo Dr. 
Élvio de Almeida Pereira, o destaque foi 
o empenho na formação bariátrica dos 
profissionais para qualificação do ser-
viço prestado no estado, principalmente 
na equipe multiprofissional, sem a qual 
o resultado pode ser prejudicado.

“No período que estivemos à frente do 
capítulo realizamos diversas atividades 
para divulgação da cirurgia bariátri-
ca como, por exemplo, nos congressos 
estaduais. Realizamos cursos para pro-
fissionais da COESAS com a intenção 
de fomentar a importância da equipe 
multidisciplinar, além de dar formação 
inicial aos profissionais que ingressam 

na área. Também realizamos cursos de 
urgências cirúrgicas bariátricas com a 
intenção de dar aos profissionais a 
informação de manejo desse paciente 
específico”, destaca Dr. Élvio.

A programação de eventos relacionados 
à cirurgia bariátrica não só terá sequ-
ência na próxima gestão, como já está 
fechada. “O novo Presidente do capítu-
lo, Dr. Fernando Farias e a enfermeira 
Charel de Matos Neves, Presidente da 
COESAS, serão os responsáveis pela 
continuidade na busca de novos asso-
ciados e fortalecimento da equipe mul-
tidisciplinar”, comenta.

Por fim, o Presidente ressalta a impor-
tância do fortalecimento da área. 
“Prestes a ser aprovada como especiali-
dade, a cirurgia bariátrica deve cada vez 
mais buscar fundamentar sua importân-

cia no tratamento do paciente obeso e 
metabólico, tanto privado quanto públi-
co, e mostrar à sociedade em geral sua 
necessidade como tratamento”, finaliza 
Dr. Élvio.

CAPÍTULO RIO GRANDE DO SUL

Presidente: 
ÉLVIO DE ALMEIDA PEREIRA

Vice Presidente:  
FERNANDO ROGÉRIO BEYLOUNI FARIAS

Secretário:  
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Vice Secretário:  
CARLOS AUGUSTO SCUSSEL MADALOSSO

Tesoureiro:  
NELSON GUARDIOLA MEINHARDT

Vice Tesoureiro:  
JARBAS MARINHO BRANCO CAVALHEIRO
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do Capítulo Rio Grande do Sul
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Além de auxiliar na perda de peso, promovendo melhor qua-
lidade de vida ao paciente, a cirurgia bariátrica contribui  
 muito no combate às doenças associadas como diabetes, 

hipertensão, dislipidemia, apneia do sono, doenças ortopédicas entre 
outras. É sabido que os bons resultados dependem em boa parte da 
disciplina do paciente aliada a uma equipe multidisciplinar compos-
ta por profissionais de diversas áreas, que darão todo acompanha-
mento e suporte ao operado, de acordo com cada caso.

MANTER UMA BOA SAÚDE BUCAL 
CONTRIBUI COM RESULTADOS 
POSITIVOS NA CIRURGIA BARIÁTRICA

tos de higienização bucal. Boa parte dos problemas orais podem 
ser resolvidos dessa maneira. Quando não for possível, já existem 
avançadas técnicas para serem utilizadas nas mais diversas situações 
como raspagens de cálculos, tratamentos cirúrgicos, implantes den-
tários entre outros. “Devolver a saúde bucal significa devolver quali-
dade de vida, já que ele necessitará das plenas funções mastigatórias 
no período pós-operatório”, salienta Dr. Ricardo.

DICAS PARA ANTES DA CIRURGIA

Procurar um profissional de sua confiança, ou da equipe multi-
disciplinar que verificará as condições de saúde oral.

A avaliação inicial deve levar em conta a presença de cáries, 
focos de infecção (problemas periodontais e endodônticos), 
extrações e ausências dentárias.

Seguir com disciplina todas as recomendações passadas.
Iniciar o tratamento dentário assim que qualquer irregularidade 
for detectada.

DICAS PARA DEPOIS DA CIRURGIA

É necessário reaprender a mastigar e triturar os alimentos devi-
do à nova condição estomacal, muito reduzida. Proteínas e car-
nes são a base da alimentação no pós-operatório. Boa dentição 
= boa mastigação para alimentos mais consistentes.

Pacientes parcialmente desdentados deverão buscar a reabilita-
ção para a efetiva mastigação. 

Não descuide! Por ter que fazer refeições com maior frequência 
e mais prolongadas, pacientes operados podem ter maior risco 
de cáries. Os dentes precisam estar em ordem, pois serão utili-
zados de maneira mais efetiva.

Usuários de prótese total, devido ao emagrecimento, deverão 
fazer reajustes. A prótese tende a folgar e dificultar a mastigação.
Criar o hábito de consultar o dentista regularmente (duas vezes 
ao ano). Prevenção é fundamental.

A plena função mastigatória no período pós-operatório  
é fundamental para a nova capacidade estomacal do paciente

Entre nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, cardiologistas, 
cirurgiões plásticos e fisioterapeutas, uma especialidade vem cres-
cendo em sua atuação principalmente na avaliação e período pré
-operatório: a odontologia. O alto consumo de carboidratos e açúca-
res aliados a uma higiene bucal deficitária são fatores determinantes 
de problemas como cáries, problemas de canal e periodontais (osso e 
gengiva) podendo levar a futuras extrações dentárias e consequente 
perda da função mastigatória. O diabetes, doença comumente asso-
ciada à obesidade, favorece o desenvolvimento da doença periodon-
tal com acentuada perda de dentes. 

“Com problemas deste tipo o paciente não poderá mastigar e tri-
turar bem os alimentos, condição mínima e necessária para a nova 
capacidade estomacal. Além disso, o aproveitamento dos alimentos 
também fica comprometido e o paciente pode perder importantes 
fontes de nutrientes que não serão bem absorvidos pelo organismo”, 
explica o Dr. Ricardo Bruno Ventre, odontologista e presidente da 
COESAS - Comissão de Especialidades Associadas.
O tratamento começa com orientação ao paciente sobre bons hábi-
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O TERMO DE 
CONSENTIMENTO 
INFORMADO

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

O Consentimento Informado tem como finalidade prin-
cipal esclarecer ao paciente o seu diagnóstico, o prog-
nóstico, os meios e formas de tratamento disponíveis 

e seus riscos, para que diante dessas informações o paciente 
possa exercer a sua autonomia e tomar uma decisão livre 
sobre qual procedimento será submetido.

A não comprovação da sua existência pode caracterizar 
uma conduta culposa do médico ou uma negligência no 
ato de esclarecer o paciente.

Todo paciente tem o direito de ser informado adequada-
mente. O profissional da área médica deve informar, de 
forma clara e acessível à compreensão do paciente, sobre 
todos os riscos decorrentes do tratamento ou ato cirúrgico 
e não o fazendo, mesmo que tenha agido com diligência 
no procedimento médico, terá agido culposamente ao 
negligenciar informações importantes. 

LEGISLAÇÃO

Na esfera assistencial o CFM definiu que todos os exames 
importantes para a elaboração de um diagnóstico e os 
procedimentos necessários para o tratamento terapêu-
tico poderão ser realizados apenas com o consentimen-
to do paciente, de acordo com a Resolução 1081/82. 
Recentemente a resolução 1931/09 do Conselho Federal 
de Medicina, o novo Código de Ética Médica, traz algumas 
disposições que confirmam a necessidade do consenti-
mento.

É VEDADO AO MÉDICO:

Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de 
seu representante legal após esclarecê-lo sobre o proce-
dimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente 
de morte. (. . .)

Art. 101. Deixar de obter do paciente ou de seu repre-
sentante legal o termo de consentimento livre e escla-
recido para a realização de pesquisa envolvendo seres 
humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e 
as consequências da pesquisa. (CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA, 2009).

E artigos 6º, III e 39 VI do Código de Defesa do Consumidor 
dispõe que:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quanti-
dade, características, composição, qualidade e preço, bem 
como sobre os riscos que apresentem.
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 
dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 
8.884, de 11.6.1994).
VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orça-
mento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas 
as decorrentes de práticas anteriores entre as partes.

Por fim, nas declarações finais sobre o Código de Ética 
Médica destacam ainda que o princípio da liberdade do 
indivíduo é um pilar do atual código, mas o princípio 
da liberdade depende do paciente receber informações 
justas, claras e adequadas. Evidente que o TCI não isenta 
a responsabilidade do profissional, contudo, servirá de 
grande importância para comprovação legal das condutas 
na relação médico/paciente.

Todo paciente 
tem o direito de 

ser informado 
adequadamente
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 
AUMENTAM ENGAJAMENTO DIGITAL

Em 2014 a SBCBM apresentou uma nova 
abordagem em sua atuação na área de 
comunicação digital. A estratégia foi 

traçada com base em tendências do merca-
do: produção de conteúdo integrada, unindo 
as disciplinas de assessoria de imprensa e 
digital, e a utilização de um blog como pla-
taforma de publicação. Uma nova proposta 
editorial, voltada ao bem-estar e a qualidade 
de vida, guiou a criação de conteúdo. Desta 
forma foi possível explorar melhor diversos 
pontos relacionados à cirurgia bariátrica e 
oferecer informações relevantes para asso-
ciados e visitantes dos canais de comunica-
ção da SBCBM na internet.

O principal foco de atuação foi o Facebook, 
mídia social com maior alcance e impacto na 
internet, com mais de 1,3 bilhão de usuários 
no mundo todo. O Twitter, que possui cerca 
de 300 milhões de usuários, também foi 
mantido como um canal de comunicação. A 
utilização do site da SBCBM como platafor-
ma agregadora dos conteúdos trabalhados 
permitiu maior profundidade e contextuali-
zação das matérias publicadas, indo além de 
dicas pontuais. Para tanto, a página foi total-
mente reformulada para apresentar maior 
funcionalidade, interatividade e ferramentas 
de compartilhamento em redes sociais, como 
comentários e compartilhamentos no Twitter, 
Facebook e Google Plus.

Os resultados indicam o acerto da proposta, 
que expandiu e aprofundou as iniciativas 
desenvolvidas até então. A taxa de engaja-
mento, principal métrica utilizada para cal-
cular o sucesso de estratégias digitais por 
avaliar o consumo e a interação com as 
publicações, ao invés de simplesmente o 
alcance delas, foi de 8% e dobrou em relação 
a 2013, apesar das mudanças realizadas 
pelo Facebook em seus algoritmos. A taxa 
é calculada a partir do número de curtidas, 
comentários e compartilhamentos em uma 
publicação divididos pelo total de pessoas 
únicas alcançadas pela publicação.
O monitoramento constante permitiu enga-

jamento com os usuários das redes sociais, 
respondendo de forma ágil a comentários 
e dúvidas e evitando possíveis crises no 
ambiente digital.

O conteúdo trabalhado foi além de aspectos 
técnicos e estudos sobre cirurgia bariátrica, 
passando a dar ênfase também no aspecto 
multidisciplinar do tratamento da obesidade. 
Matérias e releases trabalhados na imprensa 
(impressa, rádio e televisiva) também foram 
postados no site e nas mídias sociais, ofere-
cendo conteúdo com credibilidade jornalística.

INOVAÇÕES NO CONGRESSO

Um dos grandes diferenciais do evento foi a 
possibilidade dos participantes conferirem, 
via Facebook, resumos e fotos das principais 
apresentações de toda a programação do 
Congresso, em tempo real.

Outra novidade foi a newsletter com o resu-
mo dos acontecimentos diários. Durante três 
dias, após o término das atividades científicas 
a newsletter era preparada e encaminhada 
para o endereço de e-mail dos congressistas 
para que pudessem conferir, no dia seguinte, 
tudo o que foi destaque na programação, 
além de comentários dos colegas e as princi-
pais novidades apresentadas.
Nos três dias que as newsletters foram veicu-

ladas, a média de visualizações distintas foi 
de 35%. Um índice considerado excelente. 
Apenas para comparação, o mercado con-
sidera que uma campanha obtém sucesso 
quando a taxa de abertura atinge entre 20% 
e 30%.

Newsletter veiculada no último dia 
de Congresso



Entre 24 e 26 de setembro, no XVIII 
Congresso Brasileiro de Nutrologia, 
que aconteceu no Hotel Maksoud 

Plaza, em São Paulo, diversos especialis-
tas nacionais e internacionais estiveram 
reunidos para discutir temas variados do 
segmento de nutrologia.

Dentre os assuntos abordados na pro-
gramação, a cirurgia bariátrica recebeu 
destaque pela importância que o pro-
cedimento representa para os casos de 
obesidade, devido à melhora do quadro 
geral dos pacientes, inclusive com o 
controle de doenças associadas como, 
por exemplo, o diabetes e a hipertensão.
Durante o evento o Dr. Marçal Rossi, VP 

SBCBM MARCA PRESENÇA NA 18ª EDIÇÃO  
DO CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTROLOGIA
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Executivo da SBCBM falou dos benefícios 
da cirurgia, da importância do acompa-
nhamento nutricional, e da necessidade 
de novos parâmetros para a normatiza-
ção da cirurgia metabólica no país.

Além da cirurgia bariátrica o Congresso 
promovido pela ABRAN – Associação 
Brasileira de Nutrologia também abor-
dou temas como tratamento das com-
plicações da obesidade adulta e infantil, 
nutrologia esportiva e suplementação no 
esporte, síndrome metabólica, as novida-
des da nutrologia enteral e parenteral, 
osteoporose, transtornos de conduta ali-
mentar, nutrologia geriátrica e pediátrica, 
nutrologia preventiva, entre outros.

ACONTECE


