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Iniciamos o ano com alguns projetos para serem concluídos e outros para serem criados. A cirurgia 
metabólica e a área de atuação já estavam sendo discutidos há alguns anos e apenas ajudamos 
com o apoio aos responsáveis, Drs. Tomas Szegö, Ricardo Cohen e Almino Ramos, respectivamente.

O edital publicado no mês de setembro pela AMB - Associação Médica Brasileira, CBC - Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões e CBCD - Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva oficializou a abertura das 
inscrições para o “Concurso de suficiência para obtenção do certificado de área de atuação em cirur-
gia bariátrica”, que concederá aos cirurgiões bariátricos o certificado de área de atuação.

Desta maneira, a cirurgia bariátrica passa a ter titulação e certificação específicas com aumento 
de representatividade perante as entidades médicas, órgãos públicos e a saúde suplementar no 
país. A oficialização da Área de Atuação em Cirurgia Bariátrica possibilitará a criação de programas 
específicos de treinamento, contribuindo com melhor qualificação dos cirurgiões, mais segurança 
nos procedimentos, além do ingresso de mais cirurgiões na rede pública que, consequentemente, 
auxiliará na diminuição das filas de espera.

Outra importante meta é o escore e a cirurgia metabólica, que permitirá indicação ao tratamento 
cirúrgico da síndrome metabólica. Grosso modo, aos pacientes com IMC entre 30 e 35, com obesi-
dade grau 1, porém com as doenças metabólicas, principalmente o DMT2, totalmente descompen-
sadas. Em breve teremos novidades sobre a aprovação definitiva, que já tramita no CFM.

Quantos aos novos projetos propostos pela diretoria, que já estão sendo formatados e colocados em 
prática, figuram o Registro Nacional de Dados em Cirurgia Bariátrica, que irá padronizar e organizar 
informações sobre nossa especialidade num banco de dados que poderá ser acessado pelos asso-
ciados e a nomenclatura dos resultados da cirurgia bariátrica: sucesso e insucesso, que foi discutida 
em evento realizado no início deste ano coordenado pelos Drs. Luiz Vicente Berti e João Batista 
Marchesini. Um resumo do consenso está publicado nesta edição.

Destaque também para o incentivo a publicação e criação do núcleo de apoio à atividade científica 
para fomentar as pesquisas e publicações nacionais. Em 2015, os 100 artigos mais citados em 
cirurgia bariátrica foram oriundos principalmente dos EUA, Canadá e Austrália. O Brasil deve seguir o 
exemplo desses países, criando mecanismos para estimular a pesquisa, e a SBCBM está empenhada 
também neste trabalho, procurando incentivar o aprendizado e a difusão do conhecimento por meio 
de cursos de incentivo à produção de artigos e criação do grupo de apoio à pesquisa, também com 
as equipes multidisciplinares bariátricas. 

Pensando nisso o XVII Congresso da SBCBM terá um curso internacional sobre publicação e finan-
ciamento de pesquisa, em que serão abordados diversos temas fundamentais para quem deseja 
iniciar na área de produção científica.

Por fim, a Diretoria tem a honra de convidar a comunidade bariátrica a fazer parte desses novos 
projetos, que tem o objetivo principal de qualificar os profissionais e melhorar a assistência aos 
pacientes e também lembrar que no próximo ano receberemos o XXI Congresso Mundial da IFSO, 
na cidade do Rio de Janeiro, entre 27 de setembro e 1º de outubro.

Diretoria Executiva da SBCBM - 2015 e 2016
Josemberg Campos, Claudio Mottin, Marcos Leão, Antônio Carlos Valezi,  
Alexandre Elias, Mauricio Emmanuel, Marçal Rossi
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DIRETORIA DA SBCBM TRABALHA 
PARA  ALCANÇAR AS METAS DE 2015

EDITORIAL

A cirurgia 
bariátrica passa 

a ter titulação   
e certificação 

específicas com 
aumento de 

representatividade
perante as 
entidades 

médicas, órgãos 
públicos e a saúde 

suplementar no 
país

Rio de Janeiro, Brazil - Sep, 27 to Oct, 01
President: Dr. Ricardo Cohen
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Boletim SBCBM – O que torna o serviço de cirurgia bariátrica do HC uma 
referência no segmento?
Dr. Marco Aurelio Santo – Para contar como chegamos a esse status, é 
importante resgatarmos um breve contexto histórico. O HC foi pioneiro 
em pe squisas na área de cirurgia bariátrica com o Dr. Salomão Chaib, na 
década de 70 e, posteriormente, com o Dr. Arthur Garrido. Esse período foi 
fundamental para, na década de 90 com a repercussão da cirurgia bariá-
trica, ocorrer uma sistematização aqui dentro do hospital que contribuiu 
para que a cirurgia fosse assimilada e padronizada em vários serviços.

Como foi a evolução da especialidade dentro do HC?
M.A.S. – É importante dentro de uma estrutura hospitalar com outras 
diversas especialidades ter um setor voltado para cirurgia bariátrica. 
Nesses últimos anos o serviço conseguiu desempenhar certa autonomia 
na medida em que apresenta uma unidade com enfermaria voltada 
especificamente para internações de pacientes obesos mórbidos, um 
ambulatório para preparo pré-operatório, seguimento pós-operatório e 
toda estrutura do centro cirúrgico. Os esforços para enveredar recursos, 
seja de estrutura física ou recursos humanos, possibilitou essa série de 
otimizações. Temos que destacar muito a contribuição, não só de toda 
instituição, mas do diretor da Divisão de Cirurgia do Aparelho Digestivo, o 
Professor Ivan Cecconello, que sempre nos apoiou em todos os esforços 
para que conseguíssemos viabilizar esse projeto. Claro que há muito 
ainda a ser feito, mas estamos sempre buscando melhorias.

O que podemos destacar em relação ao serviço?
M.A.S. – Realizamos cerca de 20 a 25 cirurgias por mês, sendo 25% por 
videolaparoscopia feitas em algumas indicações mais especificas como 
na gastrectomia vertical, em idosos, adolescentes, pacientes com grandes 
hérnias abdominais e diabetes. Selecionamos as situações que acabam 
se prevalecendo da cirurgia por vídeo, pois a grande dificuldade para um 
volume maior ainda é o custo.
O IMC médio dos pacientes é de 48, sendo um terço dos pacientes supe-
robesos, com índice acima de 60. Temos também pacientes com índices 
menores de 40 e com menos doenças associadas, mas é um número 
pequeno dentro do atendimento. Mas o grande diferencial que podemos 
destacar é que o serviço está sustentado em três pilares: assistência, 
ensino e pesquisa.

Como são esses pilares?
M.A.S. – Em termos de assistência podemos destacar o atendimento. 
O perfil do paciente de hospital público é de elevado índice de massa 
corpórea associado a muitas comorbidades. Ele chega ao nosso serviço 
encaminhado de vários outros institutos do HC e da rede básica. Aqui, 
ele passará por palestras com cirurgiões e equipe multiprofissional para 
a total adesão ao tratamento, período pré-operatório, cirurgia e acompa-
nhamento pós-operatório. Para os casos de superobesidade temos ainda 
o programa de preparo pré-operatório, para criar condições de maior 
segurança na cirurgia, que é o projeto do “SPA” de Suzano, em que num 

Após a aprovação da cirurgia bariátrica como área de atu-
ação pelo CFM - Conselho Federal de Medicina, o próximo 
passo é o credenciamento de programas de residência 
médica com o objetivo de aperfeiçoar o treinamento de 
cirurgiões e disponibilizar, cada vez mais, profissionais 
gabaritados na rede pública de atendimento à saúde.
Atualmente, estima-se que 4,5 milhões de brasileiros são 
elegíveis para o tratamento cirúrgico da obesidade, sendo 
3,5 milhões somente na rede pública. O quadro fica ainda 
mais crítico quando sabemos que somente uma pequena 
parcela desses indivíduos conseguem ser atendidos.
O Boletim SBCBM conversou com o Dr. Marco Aurelio 
Santo, que desde 2011 é Diretor da Unidade de Cirurgia 
Bariátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, para apresentar 
como funciona o programa de cirurgia bariátrica de uma 
instituição de excelência, como se consolidou e de que 
maneira atua no atendimento de casos de obesidade 
mórbida e superobesidade. Dr. Marco Aurelio Santo, Diretor da Unidade de Cirurgia Bariátrica do HCFMUSP
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Hospital auxiliar vinculado ao HC que atende pacientes crônicos, inter-
nam-se pacientes para perder peso e operar em seguida. O IMC médio 
destes pacientes é de 66 kg/m² (alguns com IMC até próximo de 100 kg/
m²), a média de internação é de 12 semanas e nesse período o paciente 
pode ter perdas significativas de até 20% do peso.

No ensino, a cirurgia bariátrica está estabelecida em vários níveis como 
a graduação ou disciplinas optativas. No ano passado recebemos cerca 

nada unidade pública, mas não é assim tão simples, pois existem outras 
inúmeras doenças tão ou mais graves que a obesidade. Dentro de uma 
estrutura em que é preciso acondicionar todas estas demandas, não 
é possível trabalhar somente com a obesidade. O papel da instituição 
pública é conseguir coadunar as diversas ações às varias doenças graves 
que acometem toda população com uma assistência de excelência, que 
sempre foi o objetivo do HC. Nesse sentido temos um limite, pois o 
número de obesos aumenta numa escala de milhões e a cirurgia trabalha 
na casa de milhares.

Quando falamos em aumentar o número de serviços credenciados temos 
que ter políticas de qualificação desse serviço. Ai entra a área de atuação, 
ou seja, é necessário credenciar um serviço de qualidade para termos 
resultados satisfatórios. Uma instituição pública que consiga manter 
um nível de operações em torno de 200 por ano já se coloca num nível 
de ação importante, pois permite assistência, linhas de investigação e 
projetos de pesquisa.

Qual deve ser o foco das políticas públicas no combate à obesidade?
M.A.S. – As políticas de prevenção têm que ser muito bem estabelecidas, 
principalmente nas fases que precedem a obesidade grave, esse tem 
que ser o foco. As medidas não podem focar o obeso grave, esse deve 
ser tratado diferentemente do obeso grau 1 e 2. O grande esforço é 
evitar que os indivíduos obesos se tornem obesos mórbidos e para esses 
pacientes é preciso políticas voltadas para o atendimento das comorbida-
des. Muitos dos pacientes que chegam para operar vêm com as doenças 
como diabete e hipertensão descompensadas. Então há um grande 
esforço nesse sentido de promover junto às Unidades Básicas de Saúde 
um treinamento e aprimoramento da assistência a esses pacientes. Os 
esforços com as secretarias municipal e estadual estão sendo no sentido 
de orquestrar um melhor plano de tratamento, principalmente no prepa-
ro desses indivíduos que chegam para a cirurgia.

A aprovação da cirurgia metabólica pode ajudar nesse sentido?
M.A.S. – É um caminho e diversos estudos comprovam o benefício princi-
palmente no controle do diabete que também é um grande problema de 
saúde publica. O diabete acomete cerca de 8% a 10% da população e a 
maior parte desses diabéticos se situa na obesidade grau 1.

O índice de massa corporal não pode ser o único norteador da indicação 
cirúrgica e nesse contexto o escore metabólico ganha mais destaque. Por 
exemplo, um indivíduo com IMC de 34 e diabete grave ou doenças meta-
bólicas mais complexas, não tem indicação para tratamento cirúrgico, por 
conta do IMC ser limitante em 35. 

Qual é o compromisso de um serviço de excelência como o do HC?
M.A.S. – O desafio de tratar obesos graves é imenso, pois a condição de 
vida desses pacientes é muito crítica. Mas focamos nos nossos três pilares 
para cumprirmos muito bem nosso papel. O Prof. Dr. Henrique Walter 
Pinotti, professor titular da disciplina de cirurgia do aparelho digestivo por 
muitos anos, dizia que a ideia da pesquisa, do aprimoramento, é reverter à 
aplicação prática na melhora da saúde do paciente. O papel das institui-
ções acadêmicas tem que ser esse. Qualificar pessoas e produzir conheci-
mento para aplicar nos pacientes. Esse é nosso maior compromisso.

O papel da instituição pública 
é conseguir coadunar as 
diversas ações às varias 
doenças graves que acometem 
toda população com uma 
assistência de excelência, que 
sempre foi o objetivo do HC

de 80 alunos, tamanho o interesse deles pelo tratamento da obesidade 
grave. Temos também a participação dos internos em regime de passa-
gem com estágio na enfermaria e um forte contexto ligado à questão da 
residência médica. Dentro da unidade temos residentes de segundo ano 
e residentes da especialidade de cirurgia digestiva. O reconhecimento 
da cirurgia bariátrica como área de atuação ampliará o ingresso de mais 
residentes. 

E na área de pesquisas destacamos muito a pós-graduação, pois vemos 
o interesse dos alunos de outras disciplinas em desenvolver projetos de 
mestrado e doutorado nas linhas de investigação que colocam o aspecto 
fisiopatológico de como funciona a cirurgia bariátrica, além de uma série 
de aspectos biológicos.

A complexidade do tratamento da obesidade acaba despertando interes-
se de outras disciplinas?  
M.A.S. – Sem dúvida. Temos trabalhos em comum com o instituto do cora-
ção, instituto de ortopedia, as disciplinas de endocrinologia, reumatologia, 
geriatria, pneumologia, medicina preventiva, entre outras. É um núcleo 
de conhecimento com uma interdisciplinaridade muito forte para termos 
trabalhos de grande relevância e ligados à pós-graduação. Hoje nenhuma 
especialidade médica está sozinha. Converso com os residentes que estão 
em dúvida quanto à especialidade que vão seguir e digo que qualquer que 
seja a escolha que fizerem terão contato com a obesidade grave. 

De que maneira o credenciamento dos serviços vai aumentar o número 
de cirurgias?
M.A.S. – A ideia é conseguir aumentar o número de cirurgias, mas com 
mais unidades credenciadas. É difícil mexer numa estrutura que já está 
pronta. Fala-se em aumentar o número de cirurgias em uma determi-
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CONGRESSO SBCBMMATÉRIA DE CAPA

XVII CONGRESSO DA SBCBM  
DISCUT IRÁ  P E S Q U I S A,  
ENSINO E TREINAMENTO  
EM CIRURGIA BARIÁTRICA

Cada vez mais próximo, o XVII Congresso da SBCBM 
caminhamos para ultrapassar a marca de mil congres-
sistas inscritos. A primeira edição realizada na Região 

Amazônica, na cidade de Belém, capital do Pará, acontecerá 
no Hangar Centro de Convenções, entre os dias 20 e 23 de 
outubro reunindo cirurgiões do País e diversos convidados 
internacionais. Paralelo ao nosso Congresso acontecerá o 
evento da IFSO LAC – Congresso Latinoamericano de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica.

Entre os destaques desta edição figuram as novas tecnologias 
em cirurgia bariátrica, o escore metabólico que será o novo 
parâmetro de indicação para a cirurgia metabólica, fomento 
à publicações e financiamento de pesquisas científicas em 
cirurgia bariátrica, área de atuação, treinamento e residência 
no SUS, além de um panorama atual e perspectivas da cirurgia 
metabólica na América Latina.

“Teremos uma gama de cursos no pré-congresso, apresentações 
em vídeos e também maior tempo de discussão dos temas apre-
sentados pelos palestrantes para promover, ainda mais, a troca 
de experiências entre os congressistas”, comenta Dr. Josemberg 
Campos, Presidente da SBCBM.

O XVII Congresso terá início na terça-feira (20.10) com a reali-
zação do pré-congresso em sete salas simultâneas. Nos três dias 
seguintes (entre 21 e 23 de outubro) os congressistas poderão 
conferir uma rica programação científica com assuntos diversos 
da área de cirurgia bariátrica e também das especialidades 
associadas.
“A programação científica foi preparada para que possamos 
abordar a maior quantidade de assuntos durante o evento, 
temas como SUS, cirurgia metabólica e área de atuação. É 
uma excelente oportunidade de atualização e trocas de ideias 
para encontrarmos caminhos viáveis no combate a essa epi-

Vasta programação científica abordará, entre outros assuntos, as novas  
tecnologias em cirurgia bariátrica, escore metabólico, fomento às publicações  
e financiamento de pesquisas científicas em cirurgia bariátrica, área  
de atuação, treinamento e residência no SUS

O Hangar aguarda todos os participantes do XVII Congresso da SBCBM e IFSO-LAC
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demia mundial que é a obesidade”, explica o Dr. João Caetano 
Marchesini, Presidente da Comissão Científica do evento.

“Além de poderem apreciar a pluralidade do Pará e da cidade de 
Belém, teremos algumas novidades na formatação do evento e 
esta edição será ainda mais interativa”, conta o Dr. Luiz Claudio 
Lopes Chaves, Presidente da Comissão Organizadora.

A programação completa com todos os assuntos que serão aborda-
dos nos simpósios, módulos e palestras, bem como dicas e indica-
ções de pontos turísticos estão no site do XVII Congresso da SBCBM.  
www.sbcbm2015.com.br.

MULTIDISCIPLINARIEDADE
Como normalmente acontece nos Congressos da SBCBM, a 
COESAS – Comissão de Especialidades Associadas também pre-
para uma extensa programação para apresentações e discussões 
de assuntos pertinentes à cirurgia bariátrica, principalmente nos 
períodos pré e pós-operatório.

Entre 21 e 23 de outubro, especialistas das diversas áreas asso-
ciadas que atuam no Brasil e convidados internacionais apre-
sentarão assuntos distintos de cada segmento, além das caracte-
rísticas da atuação multidisciplinar. A programação contará com 
uma grande novidade: três minicursos nas áreas de nutrição, 
psicologia e fisioterapia. Estes cursos não serão cobrados para 
os inscritos no congresso e são uma grande oportunidade para 
uma discussão profunda com especialistas da área.

“As especialidades associadas devem trabalhar em linha com a 
evolução da cirurgia bariátrica e metabólica, por isso é impor-
tante essa atualização que o Congresso oferece. Nossa progra-
mação foi elaborada nesse sentido, com novas abordagens, tema 
atuais e relevantes”, explica Alessandra Coelho, Presidente da 
COESAS.

TERÇA-FEIRA, 20.10 (PRÉ-CONGRESSO)
• Dicas, truques e novas tecnologias em cirurgia bariátrica.
• Gerenciando uma clínica bariátrica.
• SUS (critérios para habilitar os estabelecimentos de saúde 

em serviços de alta complexidade para indivíduos com 
obesidade; panorama geral da cirurgia bariátrica no Brasil 
realizada pelo SUS).

QUARTA-FEIRA, 21.10
• Curso internacional de publicação e financiamento de 

pesquisa em cirurgia bariátrica (recursos financeiros em 
pesquisa; submetendo o estudo ao comitê de ética e pes-
quisa; desenhando um projeto; organizando uma revisão de 
literatura; introdução à escrita científica; artigos rejeitados 
o que fazer?).

• Como encaminhar nosso paciente para o cirurgião plástico?
• Contracepção e gestação após cirurgia bariátrica.
• O adolescente está preparado para enfrentar a cirurgia 

bariátrica?
• Como conduzir o adolescente e sua família no SUS?
• Truques e dicas no preparo fisioterapêutico.
• O que muda no tratamento medicamentoso no pós-ope-

ratório?

QUINTA-FEIRA, 22.10
• Prebióticos e probióticos.
• Cirurgia bariátrica em idosos.
• Cirurgia bariátrica em adolescentes.
• Sexualidade e imagem corporal.
• Libido após cirurgia bariátrica - melhora ou piora?
• Cirurgia Metabólica: abordagem multidisciplinar.
• Atenção odontológica ao paciente metabólico.
• Técnicas na cirurgia metabólica - tendências para o futuro.
• Consenso Latino Americano em cirurgia bariátrica.

SEXTA-FEIRA, 23.10
• A era da cirurgia metabólica: liberando-se das amarras do IMC.
• O que temos de desfechos em cirurgia metabólica? Como 

funcionam as cirurgias?
• Novas fronteiras: cirurgia para hipertensão arterial?
• Novos parâmetros para indicação da cirurgia metabólica: além 

do IMC.
• Situação atual e perspectivas da cirurgia metabólica na 

América Latina.
• Transtornos mentais e alimentares.
• Manejo fisioterapêutico do desconforto respiratório no pós-ope-

ratório.
• Uso de drogas em pré-operatório: contraindicação para a 

cirurgia?
• Impacto do uso de álcool e drogas no estômago operado.
• Minha conduta em pacientes usuários de drogas em 

pós-operatório.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO 
XVII CONGRESSO DA SBCBM

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica  •  7

XVII Congresso em Números

• Mais de 950 pré-inscritos

• 268 trabalhos científicos aprovados 

• Mais de 250 palestrantes

• Mais de 60 temas

• 37 convidados internacionais

• 9 cursos

Dr. Luiz Cláudio Chaves 
Presidente da Comissão Organizadora

Dr. João Caetano Marchesini 
Presidente da Comissão Científica
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R E S U LTA D O S  EM C IRURGIA 
B A R I ÁT R I CA E M E TA B Ó L I CA
NOMENCLATURA E DEFINICÕES DA SBCBM
Inicialmente, a obesidade foi considerada distúrbio psicossocial, 
que se tornou doença crônica e sem cura, como hipertensão 
e diabetes. A intervenção cirúrgica é segura e eficaz em longo 
prazo, e objetiva controlar a doença e suas comorbidezes. Todavia, 
espera-se que pequeno grupo tenha recidiva tardia. Nos últimos 
20 anos, a cirurgia bariátrica evoluiu e deixou de ser apenas uma 
modificação isolada do trato digestivo. Associada a mudança do 
estilo de vida, esta cirurgia promove controle em médio e longo 
prazo e tais mudanças são alcançadas com orientação e acompa-
nhamento adequados por equipe multiprofissional.

Ainda não há consenso na literatura sobre a definição de sucesso 
da cirurgia bariátrica e metabólica. Também não há unanimidade 
sobre qual terapêutica seria mais adequada no resgate de uma 
falha de cirurgia bariátrica. 

No intuito de criar uma normatização sobre sucesso em cirurgia 
bariátrica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
promoveu um fórum de discussão envolvendo cirurgiões, endocri-
nologistas, cardiologistas, nutrólogos, psiquiatras, psicólogos, nutri-
cionistas e profissionais de atividade física.  Após análise crítica da 
literatura disponível, somada à experiência dos presentes, foram 
definidos critérios objetivos para a classificação deste tema.

Abaixo são apresentadas as considerações finais definidas pelos 
experts:

1. Um paciente que não atingiu controle adequado da obesida-

de é diferente daquele que apresentou recidiva após vários 

anos de controle.

2. Um pequeno aumento do peso em longo prazo é normal e 

esperado nas operações bariátricas e metabólicas.

3. O controle das doenças metabólicas e, consequentemente, 

uma melhor qualidade de vida, são os desfechos a serem 

alcançados.

4. Em relação aos critérios de sucesso ou insucesso é adequada 

a utilização dos seguintes termos:

•	 Obesidade controlada: quando for atingida Perda Peso 

Total (PPT) > 20% em 6 meses.

•	 Obesidade parcialmente controlada: PPT entre 10  

e 20% em 6m.

•	 Obesidade não controlada: PPT < 10% em 6m.

5. Em conjunto com a definição de controle da obesidade, 

devem ser analisados: 

• Satisfação do paciente com o resultado obtido.

• Melhora das comorbidezes independentemente da 

perda ponderal.

• Eventual perda ponderal no pré-operatório.

6. Para aqueles pacientes que após um longo período de 

controle recuperaram peso ou nos quais houve um reapa-

recimento de comorbidez, é correta a utilização do termo 

recidiva da obesidade, assim classificada:

• Recidiva: Recuperação de 50% do peso perdido (PP) 

atingido em longo prazo ou recuperação de 20% do 

peso associado ao reaparecimento de comorbidezes.

• Recidiva Controlada: Recuperação entre 20% e 50% do 

PP em longo prazo.

Obs.: Ganho de peso esperado: Recuperação < 20% do 

PP em longo prazo.

7. As causas de recidiva pós-operatória estão relacionadas a 

fatores ligados ao paciente (comportamentais e biológicos) 

e às técnicas cirúrgicas.

8. As causas comportamentais inicialmente devem ser avalia-

das por equipe multidisciplinar e as causas técnicas devem 

ter solução cirúrgica.

9. A equipe multidisciplinar ideal deve ser composta por: 

Endocrinologista, Cirurgião, Nutrólogo, Psiquiatra, 

Nutricionista, Psicólogo, Preparador Físico, Fisioterapeuta, e 

outros profissionais que forem necessários.

Sempre na vanguarda, a SBCBM estabelece diretrizes que con-
tribuem para nortear os resultados das operações bariátricas e 
metabólicas. Ao unificarmos termos e critérios, consequente-
mente estaremos unificando condutas e propiciando o melhor 
tratamento aos nossos pacientes.

Drs. João Batista Marchesini 
e Luiz Vicente Berti, 
Coordenadores do Fórum



CERTIFICADO

PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE  
A S  I N S C R I ÇÕ E S  PA RA O
CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO 
EM CIRURGIA BARIÁTRICA
Dr. Almino Ramos, ex-presidente da SBCBM e um  
dos representantes da entidade na elaboração do edital
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Logo após a publicação do edital assi-
nado pela AMB - Associação Médica 
Brasileira, CBC - Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões e CBCD - Colégio Brasileiro de 
Cirurgia Digestiva sobre a abertura das 
inscrições para o “Concurso de suficiência 
para obtenção do certificado de área de 
atuação em cirurgia bariátrica”, que conce-
derá aos cirurgiões bariátricos o certificado 
de área de atuação, algumas dúvidas sur-
giram entre os colegas, principalmente no 
envio de documentos. Vamos aqui sanar as 
principais.

Lembrando que o edital completo, 
com todas as instruções, formulários 
necessários para a inscrição, endere-
ços para envio dos documentos e 
dados bancários para pagamento da 
taxa inscrição, está no site da SBCBM  
(www.sbcbm.org.br).

INSCRIÇÕES
Terminam à 0h do dia 15 de outubro e 
devem ser feitas por meio do preenchi-
mento do “Requerimento de inscrição e 
ficha cadastral” (anexo I) do edital. A taxa 
é de R$ 700,00. Para membros da AMB, 
CBC, CBCD ou SBCBM, quites com as 
mensalidades, o valor terá um desconto 
especial e passará a ser de R$ 450,00. 
As formas de pagamento são por boleto 
bancário ou transferência entre contas 
para o CBC ou CBCD. Os sócios podem 
escolher por qual instituição preferem 
fazer a inscrição. Preferencialmente deve 
ser feita segundo qual Colégio tenha 
título de especialista.

PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
É imprescindível o candidato ser formado 
em medicina por pelo menos 10 anos com 
inscrição junto ao CRM de seu estado e ter: 
Título de Especialista em Cirurgia Geral pelo 
CBC/AMB, Cirurgia do Aparelho Digestivo pelo 
CBCD/AMB, e/ou Título de Especialista por ter 
realizado residência médica reconhecida pelo 
MEC em cirurgia geral ou cirurgia do aparelho 
digestivo e/ou Título de Especialista em cirur-

gia geral ou cirurgia do aparelho digestivo 
reconhecido pelo CFM. Dentro desse parâme-
tro, o candidato deve preencher o Formulário 
de Análise Curricular (anexo II) do edital e 
separar toda a documentação comprobatória.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Ficha de inscrição devidamente preenchida 
e assinada pelo candidato, ou procurador 
legal, (anexo I). Cópia autenticada do diploma 
médico, da inscrição no CRM e do Título de 
Especialista. Comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição (cópia simples). Formulário 
de análise curricular (anexo II) juntamente 
com todos os documentos de comprovação 
(cópias simples). Os documentos devem ser 
enviados para o CBC e CBCD por postagem 
com aviso de recebimento (AR ou Sedex).

Para comprovação do número de cirurgias e 
da participação em serviço de cirurgia bari-
átrica deve ser anexado declaração simples 
do Diretor de Serviço, Chefe de Serviço ou 
Diretor de Hospital comprovando o número 
de operações realizadas e a participação em 
cirurgia bariátrica. Não é necessária listagem 
de pacientes.

O candidato receberá a confirmação da 
inscrição por e-mail, até 20 de outubro. 
Caso não receba até esta data, deve enviar 
e-mail ou entrar em contato com o respec-
tivo colégio. A avaliação dos documentos 
recebidos será feita por uma Comissão 
Examinadora entre 16 de outubro e 15 de 
novembro e o resultado final será divul-
gado até dia 20 de novembro nos sites da 
AMB, CBC, CBCD e SBCBM.

Para comprovação  
do número de 
cirurgias e da 

participação em 
serviço de cirurgia 
bariátrica deve ser 

anexado declaração 
simples do Diretor 

de Serviço, Chefe 
de Serviço ou 

Diretor de Hospital 
comprovando 
o número de 

operações realizadas 
e a participação em 

cirurgia bariátrica. 
Não é necessária 

listagem de 
pacientes

Dr. Almino Ramos



CIRURGIÕES DA SBCBM E 
ESPECIALISTAS DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE DEBATEM CIRURGIA 
BARIÁTRICA NO SUS

Evento promovido pela SBCBM em São 
Paulo no início de agosto reuniu mais de 
60 participantes, entre cirurgiões e téc-

nicos do Ministério da Saúde, para discutir o 
futuro da cirurgia bariátrica no SUS - Sistema 
Único de Saúde. De acordo com dados apre-
sentados, estima-se que 3,5 milhões de brasi-
leiros são elegíveis para o tratamento cirúrgi-
co da obesidade na rede pública, mas apenas 
0,2% deles são atendidos.

Os temas abordados incluíram a atual porta-
ria para Cirurgia Bariátrica (Nº 425 de 19 de 
março de 2013), financiamento para o trata-
mento cirúrgico da obesidade, critérios para 
credenciamento, honorários e também como 
a área de atuação pode ajudar a expandir o 
acesso à cirurgia bariátrica pelo SUS.

O credenciamento de hospitais para rea-
lizar cirurgias bariátricas pelo SUS foi um 
dos destaques da programação. Atualmente 
46% dos centros que oferecem o tratamento 
cirúrgico para obesidade no Brasil estão 
em São Paulo (27%) e no Paraná (19%). A 
maior produtividade dos hospitais certifica-
dos também fica concentrada nestes dois 
estados, com 73% divididos nestes dois cen-
tros – o Paraná representa 46% deste total.
“Este cenário representa como há demanda 
de cirurgia bariátrica reprimida no Brasil. 
Apesar dos serviços estarem concentrados 
em São Paulo e no Paraná, 18% da população 
com Índice de Massa Corpórea acima de 40 
está no Nordeste”, explica a Dra. Galzuinda 
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SBCBM E SUS

Participantes analisaram a situação atual e os possíveis  
caminhos da área de atuação com objetivo de melhorar a  
qualidade do serviço oferecido e ampliar o acesso ao tratamento 
cirúrgico da obesidade no sistema público

Figueiredo Reis, cirurgiã bariátrica e inte-
grante da Comissão de Relacionamento com 
o SUS da SBCBM. Atualmente, seis estados 
brasileiros não possuem nenhum hospital 
certificado para realizar cirurgias bariátricas 
pelo SUS: Amapá, Amazonas, Goiás, Piauí, 
Rondônia e Roraima.

De acordo com o Dr. Irineu Rasera, cirur-
gião bariátrico e integrante da Comissão 
Científica da SBCBM, o principal motivo para 
o baixo credenciamento está na impressão 
incorreta de que oferecer o tratamento pelo 
SUS é muito caro, trabalhoso e complica-
do. “Ainda existe o medo de uma pressão 
política e demandas judiciais que podem 
gerar exposição à mídia”, afirma o cirurgião. 

Apesar de reconhecer que o SUS é realmente 
complexo, o Dr. Irineu ressalta que certificar 
o hospital pode ser interessante do ponto 
de vista institucional e que o repasse para 
cirurgias bariátricas é proporcionalmente 
maior ao de outros procedimentos.

A integração entre as políticas de Atenção 
Básica e Atenção Especializada é outro desafio 
a ser superado. Durante mesa de discussão 
entre cirurgiões e representantes do MS, ficou 
claro que apesar de os órgãos governamentais 
estarem agindo para superar este problema, 
ainda há um caminho a ser percorrido e que 
a colaboração entre cirurgiões bariátricos e 
o governo será fundamental para avançar no 
tratamento público da obesidade no Brasil.

Representantes da SBCBM e Ministério da Saúde debatem a cirurgia bariátrica no SUS
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ATIVIDADE CIENTÍFICA  
EM CIRURGIA BARIÁTRICA:  
COMO PODEMOS CRESCER?
No cenário brasileiro, o número de 

publicações científicas na área 
de cirurgia bariátrica ainda não 

atingiu o patamar considerado ideal. 
Conforme o Prof. Claudio Mottin, vice
-Presidente da SBCBM e Coordenador 
do Centro de Obesidade e Síndrome 
Metabólica – PUCRS, este fato se deve 
aos desafios e obstáculos culturais 
relacionados à pesquisa e publicação 
no pais.

De acordo com o Prof. Osvaldo Malafaia, 
editor da Revista Arquivos Brasileiros de 
Cirurgia Digestiva (ABCD), é fundamental 
que o país publique seus resultados, prin-
cipalmente por meio da divulgação nas 
revistas indexadas em bases de dados de 
renome, para a obtenção do reconheci-
mento nacional e internacional, pois é o 
melhor indicador de qualidade, além de 
ser mais sólido e duradouro, possibilitan-
do um destaque científico à equipe e ao 
profissional.

“As associações médicas têm por finali-
dade estimular a produção científica da 
especialidade, oferecendo suporte para 
que seus membros tenham mais facili-
dade de comunicar suas ideias e resul-
tados. Essa é uma iniciativa da direção 
da SBCBM, na figura do Presidente, Dr. 
Josemberg Campos, que tem procurado 
incentivar a produção científica em cirur-
gia bariátrica para todos os associados 
e mesmo não associados”, comenta Dr. 
Mottin. Assim, objetiva-se criar uma massa 
crítica de profissionais ligados à cirurgia 
bariátrica, envolvendo cirurgiões e mem-
bros de COESAS.

Este ano, já podemos observar um 
aumento no número de publicações no 
Brasil, proporcionando ampliação de 
conhecimentos na esfera global, fator 

este que será demonstrado no congresso 
anual da SBCBM, cujos trabalhos acei-
tos para apresentação serão publicados 
em dois números da Revista ABCD. O 
suplemento 1 se encontra indexado no 
PubMed/Medline, Scielo, Scopus, Lilacs e 
estão divulgados todos os artigos com-
pletos, acessíveis pela internet. No suple-
mento 2, estão os resumos que  podem 
ser vistos em papel e ,a partir deste ano, 
com  acesso via web. 

Isto vai internacionalizar a pesquisa bari-
átrica brasileira na forma de resumos em 
meio digital no site da revista, que ficará 
de forma permanente, sendo obtido de 
várias formas: DOI, QR Code, Google e 
outros meios digitais. 

A SBCBM e a Revista ABCD agradecem 
o empenho da família bariátrica para 
modificar o cenário científico bariátrico e 
metabólico do país.

Acesse seu artigo completo na Revista 
ABCD: www.revistaabcd.com.br 

Acesse os resumos dos trabalhos do 
Congresso SBCBM 2015: através de celu-
lar ou tablet, utilize a figura do QR Code 
abaixo.

PESQUISA

Prof. Cláudio Mottin

,
A revista ABCD de 
outubro publicou:

• 2 suplementos com 
temas específicos de 
cirurgia bariátrica.

• 268 resumos de  
trabalhos científicos 
em obesidade e  
cirurgia bariátrica.

• 24 trabalhos  
completos.

• 4 editoriais e 2 
relatos de casos.

• 17 artigos originais.

Prof. Osvaldo Malafaia



EVENTOS

DIRETORIA DO CAPÍTULO CEARÁ 
TOMA POSSE DURANTE JORNADA 
CEARENSE DE VIDEOCIRURGIA
A SBCBM esteve presente em diver-

sos eventos científicos no primeiro 
semestre de 2015. Em sintonia 

com um dos objetivos da entidade, que 
é estimular a educação continuada e o 
intercâmbio de informações entre asso-
ciados e profissionais da saúde, a direção 
tem fomentado a realização de cursos e 
jornadas, além de ampliar a participação 
em eventos de entidades parceiras, como 
a ABESO e o CBC.

O COLAEN - Congresso Latino 
Americano de Endocrinologia e o  
I Congresso Paraense de Cirurgia deste 
ano tiveram simpósios dedicados à cirur-
gia bariátrica, com participação de vários 
profissionais integrantes da SBCBM. 
Também foram promovidos diversos cur-
sos, entre eles o I Curso Básico de 
Psicologia Bariátrica do Norte/Nordeste 
e o curso de iniciação científica e revisão 
sistemática da literatura.

Também estão na lista o Gastrão 2015, as 
jornadas paranaense, mineira, catarinen-

se de cirurgia bariátrica e o Intergastro 
2015.

“É fundamental para o futuro da área de 
atuação e da SBCBM que estes eventos 
ganhem em qualidade científica e tam-
bém visibilidade. Por isso, intensificamos 
nossa participação em diversos tipos de 

reuniões, jornadas, simpósios e congres-
sos como apoiadores ou realizadores”, 
afirma o Dr. Josemberg Campos, presiden-
te da SBCBM.

Para manter-se atualizado com o calendá-
rio de eventos da área, acesse nosso site!  
www.sbcbm.org.br.

Diretoria do Capítulo Ceará da SBCBM durante evento de posse

LABORATÓRIO DE HABILIDADES CIRÚRGICAS
O II Curso pré-congresso de endosu-
turas e endoanastomoses – Hands On, 
é destinado aos jovens cirurgiões que 
desejam se habilitar na cirurgia mini-
mamente invasiva, aos cirurgiões expe-
rientes que necessitam migrar da via 
laparotômica para a videocirurgia e aos 
preceptores que pretendem aplicar o 
modelo de treinamento de ensino nos 
seus serviços de origem.

O curso disponibilizará 20 vagas e 
acontecerá durante o XVII Congresso 

da SBCBM em 20 de outubro, terá aulas 
teóricas dos conceitos de videocirurgia e 
robótica (ergonomia, estereotaxia, ambi-
destria, hapticidade, movimentos inverti-
dos) sessão de vídeo editados de cirurgia 
bariátrica: by-pass gástrico, gastrectomia 
vertical, manobras táticas, métodos de 
punções, afastadores flexíveis de fígado.

Na parte prática, técnicas e táticas de 
endosuturas separadas e contínuas, nós 
ajustados, em simuladores reais e vir-
tuais de cavidade abdominal, simulador 

robótico TRAINER MIMIC, manejo com 
materiais, instrumentais, grampeadores, 
energia.

Será montado e realizado num 
Laboratório de Habilidades Cirúrgicas, 
ministrado por expertises nacionais, uti-
lizando a mais avançada técnica de ensi-
no e treinamento, em instrumentos de 
inovada tecnologia. Semelhante ao curso 
que aconteceu no Congresso de Brasília 
em 2013 e intitulado pelo Prof. Luiz 
Moura como “Laboratório dos Sonhos”. 


