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B O L E T I M
IX Congresso da SBCBM destaca a utilização da 
cirurgia bariátrica no combate ao diabetes tipo 2

Cerca de 1400 participantes de diversos 
Estados e países conferiram a programação do 
IX Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, 
que aconteceu em Curitiba entre os dias 8 e 
12 de dezembro. Um dos destaques da ampla 
programação foi a utilização da cirurgia da 
obesidade no combate ao diabetes mellitus 
tipo 2. As discussões focaram o que já vem 
sendo feito com sucesso, o que ainda está em 
fase de testes, além dos limites na utilização 
da técnica.      
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Editorial

Caríssimos.

Essa é mais uma edição do 
Boletim da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica, que passou a ter 
uma apresentação diferen-
ciada, com oito páginas.

Toda essa reestruturação 
foi necessária devido ao lan-
çamento da nossa revista 
“Bariátrica & Metabólica”, 
que focou sua linha editorial 
na questão científica, publi-
cando estudos e artigo de ci-
rurgiões do Brasil e também 
de nossos estimados amigos 
do exterior. Apesar de mais 
enxuto o Boletim mantém 
o mesmo projeto gráfico e 
continua cumprindo seu pa-
pel fundamental de fazer 
chegar, a todos os associa-
dos, notícias relevantes so-
bre a nossa Sociedade.

Nesta edição, a matéria 
de capa é sobre o nosso IX 
Congresso Brasileiro de Ci-
rurgia Bariátrica, realizado 
na encantadora cidade de 
Curitiba, capital do Esta-
do do Paraná, que encerrou 
as atividades da SBCBM no 
ano de 2007, promovendo 
uma agradável confraterni-
zação entre os associados e 
suas famílias.

Com uma vasta programa-
ção científica, a discussão de 
temas sobre a aplicação da 
cirurgia bariátrica no com-
bate ao diabetes tipo 2 e a 
apresentação da Pesquisa 
inédita que mapeou a obesi-
dade em todas as regiões do 
país, foram os pontos altos 
do evento. Assuntos dessa 
importância comprovam que 
o Congresso vem adequan-
do seu formato às necessi-
dades e avanços da cirurgia 
bariátrica.

Um outro assunto aborda-
do nessa edição do Boletim 
é a renovação da titularida-
de. Confiram na página 7 do 
Boletim as informações ne-
cessárias para a renovação, 
bem como a lista dos sócios 
que foram excluídos em ja-
neiro deste ano.

Lembramos também que 
quem quiser contribuir com 
envio de artigos originais, 
sugestões ou críticas para 
nossa Revista “Bariátrica & 
Metabólica”, deve fazê-lo 
através do e-mail sbcbm@
terra.com.br. O nosso obje-
tivo é fornecer sempre uma 
leitura agradável e de conte-
údo a nossos associados.
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Um grande ano

Palavra do Presidente

Caros amigos. 
Após a realização de mais um excelente 

Congresso, desta vez em Curitiba, peço 
a palavra para fazer neste espaço uma 
retrospectiva de 2007 para a SBCBM.

Na busca de soluções desde a sua fundação 
em 1999, e contando com o empenho de 
vários amigos e colaboradores por todos esses 
anos, 2007 foi um ano ímpar que merece 
destaque ao nosso combate no crescimento 
dos números da obesidade no Brasil.

Dentre as importantes conquistas neste 
ano, vale citar a assinatura da Portaria 
Ministerial nº 390, pelo ministro José 
Gomes Temporão, no final do mês de junho, 
que permitirá uma ofensiva às enormes 
filas de espera existentes nos hospitais 
públicos de todo o país, trazendo esperança 
principalmente à população carente, que 
aguarda até cinco anos para conseguir uma 
cirurgia custeada pelo Governo Federal.

Um outro destaque foi a elaboração da 
maior pesquisa sobre obesidade já realizada 
no Brasil. O levantamento revela números 
surpreendentes sobre a doença que podem 
nortear os próximos passos que a SBCBM 
deve tomar na busca de novas ações para a 

prevenção da obesidade e o tratamento da 
obesidade mórbida no país.

Em 2007 lançamos também nossa primeira 
revista científica “Bariátrica & Metabólica”, 
que a cada edição vem sendo “lapidada” para 
que os cirurgiões possam contar com mais 
esse importante instrumento na divulgação 
de seus estudos e trabalhos, não só no Brasil 
como nos principais países que se dedicam 
ao estudo e aperfeiçoamento da cirurgia 
bariátrica.

Novos desafios e conquistas nos aguardam 
neste ano de 2008. Com a colaboração e o 
trabalho dedicado de todos, não há dúvidas 
que poderemos fazer um ano ainda melhor 
para nossa Sociedade.

Abraço a todos!

Dr. Luiz Vicente Berti
Presidente SBCBM



Prezados confrades da SBCBM
Sucesso ! Sucesso!
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O IX Congresso da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica foi um sucesso!

Tivemos 1400 participantes, 
perto de 1000 congressistas pagantes 
e foi voz geral que o conteúdo 
científico do Congresso foi muito 
bom assim como a parte social. Duas 
atividades pré-congresso marcaram o 
início de um evento bem sucedido.A 
Unicemp (Universidade Positivo) 
patrocinou um curso “hands on” 
em suas dependências. Vários 
colegas tiveram a oportunidade de 
executar procedimentos bariátricos 
laparoscópicos em animais de 
experimentação.

Outro foi o curso pré-
congresso que versou sobre cirurgia 
metabólica. A cirurgia para diabetes 
mellitus tipo 2 foi amplamente 
discutida. Ficaram bem claro os seus 

limites, o que já é verdade, o que 
é hipotético e mais importante, o 
que não é recomendável e nem 
permitido.

Foi possível conhecer um 
divisor de águas entre o certo 
e o errado e com isto firmar 
conceitos e estabelecer metas. 
As mais variadas experiências 
cirúrgicas foram demonstradas e 
a troca de informações foi muito 
proveitosa.

As cirurgias ao v ivo 
cumpriram com o sonho dos 
nossos colegas bariátricos. 
Foram realizadas no domicílio 
do cirurgião, dentro dos mais 
elevados padrões éticos e 
científicos. Demonstrou-se que 
é possível realizá-las nestas 
condições de forma a poupar 

a nossa Sociedade a críticas 
desairosas e a julgamentos 
capciosos.

Inúmeras apresentações de 
cirurgias, previamente gravadas, 
tiveram um impacto de ensino 
continuado merecendo todos 
os elogios que nos chegaram 
ao conhecimento. Temas livres 
e “pôsteres” permitiram aos 
inúmeros colegas comunicar suas 
experiências, seus conceitos e 
suas opiniões.

As COESAS mostraram 
elevados níveis de apresentação, 
discussões acaloradas, participação 
maciça e tiveram as sessões mais 
longas do evento. O auditório 
cheio foi prova do interesse e da 
participação dos nossos colegas de 
especialidades associadas.

A parte social não deixou 
por menos. Iniciada ainda 
no período pré-congresso a 
apresentação do coral infantil 
de Natal no “Palácio Avenida” 
encheu os olhos dos que 
lá estiveram. A emoção do 
espírito natalino contaminou 
a todos.

No dia seguinte, a 
recepção no Castelo do Batel 
permitiu a instalação do 
Congresso. Foi uma cerimônia 
inovadora, diferente das 
tradicionais.

Ousadas e perigosas 
mudanças, aparentemente, 
deram certo.

Ficou marcada a hos-
pitalidade e carinho do Paraná 
aos irmãos de todo o Brasil. O 
momento do Hino Nacional 
por certo será lembrado por 
muitos e por muito tempo. 

Boa comida, boa bebida e bom 
serviço “à francesa” mudaram o 
aspecto do tradicional cocktail de 
inauguração.

Ouvimos os mais significantes 
e log i o s  do s  con v i dado s 
estrangeiros. O jantar festivo no 
Clube Curitibano e o baile que 
entrou madrugada adentro pode 
confirmar que também dá para ser 
animado longe do litoral. Foram 
muitos os aspectos positivos, 
entretanto, negativos também 
houve, pelo que a Comissão 
Organizadora pede perdão.

Agora vamos esperar o 
próximo, em Recife, que por 
certo suplantará todas as nossas 
expectativas.

Felicidades aos estimados 
confrades que irão nos esperar 
em fins de 2008, em Pernambuco, 
para mais um Congresso do nosso 
sodalício.

       
 Até lá!

Dr. João Batista Marchesini
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Renovação da Titularidade
Os documentos exigidos são os seguintes:Não podemos deixar de re-

gistrar o grande desafio e as di-
ficuldades que enfrentamos na 
organização de um Congresso. 
Meses de trabalho, reuniões in-
termináveis, construção e des-
construção de programação, de-
finição de convidados e a busca 
pelo “aceite” de cada um. Con-
tratempos de última hora, como 
a impossibilidade de compareci-
mento de um palestrante, o som 
que “pifa” e inúmeros outros, 
que valem uma matéria ou tal-
vez até um livro, descrevendo 
por de trás dos bastidores, como 
é montar um congresso. 

Para quem participa da organi-
zação, a melhor parte é quando 
acaba e você pode então respi-
rar aliviado. Deu quase tudo cer-
to! Apesar das falhas e dos erros, 
os acertos foram maiores, o feed 
back dos participantes muito po-
sitivos.

Para nós de COESAS, que co-
meçamos como um grupo muito 
pequeno de “especialistas asso-
ciados”, que estavam atuando 
junto aos cirurgiões bariátricos 

e se misturavam a eles nos con-
gressos e simpósios, ouvindo, 
conhecendo, familiarizando-se 
com tanta coisa nova, apren-
dendo com suas apresentações, 
sobre aquele processo pelo qual 
nossos pacientes passariam ou 
haviam passado, e que de modo 
pequeno, próprio de quem está 
começando foi se colocando, 
crescendo, compartilhando sabe-
res e experiências até tornar-se 
parte importante, reconhecida 
e hoje indispensável nas equipes 
de cirurgia da obesidade, con-
seguir reunir quase 300 pessoas 
inscritas, das mais diversas es-
pecialidades, atuantes ou muito 
interessadas no trabalho que se 
realiza com o paciente bariátri-
co, é motivo de grande alegria.

O nível científico, o profissio-
nalismo e a maturidade das nos-
sas apresentações foram notados 
e comentados por grande parte 
dos participantes e dos cirurgi-
ões que marcaram presença em 
muitas delas.

A homenagem que nos presta-
ram, Dr. Marchesini e Dr. Berti, 

aos quais mais uma vez agra-
decemos, (com a entrega de 
um belo troféu, no Clube Curi-
tibano), pelo destaque que 
tivemos no IX Congresso, é o 
reconhecimento que COESAS 
precisava, para sentir-se viva, 
presente, contribuinte, fazen-
do parte efetiva da SBCBM.

Saímos de Curitiba fortale-
cidas, porém, com nossa res-
ponsabilidade multiplicada. 
COESAS vai fazer cada vez mais 
e melhor. Para isto, conta com 
a competência, participação e 
envolvimento de todos os pro-
fissionais das especialidades 
associadas que compõem as 
equipes de cirurgia bariátrica 
do nosso país.

Recife nos aguarda, para o X 
Congresso de Cirurgia da Obe-
sidade! Vamos lá!

Aída Regina Marcondes Franques
Presidente da COESAS

COESAS – CONGRESSO 2007

1. ficha cadastral da SBCBM com dados pessoais atualizados (anexo e disponível no site - área 
exclusiva)
2. cópia de certificados de participação em, no mínimo, quatro (04) congressos nacionais ou 
internacionais.
3. breve currículo atualizado a documentação deve ser enviada por sedex para á sede da SBCBM 
em São Paulo ou entregue pessoalmente.
Segue lista dos sócios que devem renovar sua titularidade até a data supra citada. Aos que não 
fizeram o recadastramento, por favor,
providenciá-lo através do site e enviar cópia impressa junto com a documentação.

Sócios excluídos - Janeiro/2008
Aldir Rodolfo de Carvalho, Alexandre Augusto Calado Nogueira, Aluísio Trindade Filho, Antonio Borges Campos, 
Antonio Carlos Cioffi, Benedito Pilon, Benedito Tadeu do Amaral, Bernardo de Toledo  B. Chatagnier, Carla Bueno 
Menna Barreto, Celso Wagner Teixeira, Decio Luiz S. Mazzini, Edson Gilberto Betiol, Eduardo O. Campos Filho, Fa-
bio Bennesby Marques, Fabio Esper Kallas, Fabio Porto Silveira, Fabricio da Silveira Bossi, Flávio Malcher Martins 
de Oliveira, Flávio Takemi Kataoka, Francisco Helder Alves de Oliveira, Hassan Erick Bakry Rodriguez, Irma Susana 
Patiño Perez, James  Skinovsky, Joaquim Mauricio Barbosa Lyrio, José Carlos Guimarães Gomes, José Eduardo Se-
gantini Lemos, José Humberto Lacerda Rodrigues, Juliana Novello Vilhena, Leandro Cesar Dias Gomes, Letícia Jung 
Nicolodi, Luciana Mamed Braum, Luciana Miranda Candido, Luciano Dias de Oliveira Reis, Luiz Carlos Von Bahten, 
Lycurgo Bueno da Silva, Marcelo Albino Fiore, Marcelo Barbosa Silva, Marcelo Engracia Garcia, Marcelo Lopes Fur-
tado, Marcus Assayag Cohen, Michele Linassi Trelles, Mirela dos Santos Ourique Figueiredo, Murilo Tadeu Beller, 
Neusa  Aleluia Matteotti Santana, Oddone Braghirolli Neto, Orlando José dos Santos, Otávio Luiz da Rosa Borges, 
Paulo Cesar Fructuoso, Paulo Roberto Curi Frascarelli, Paulo Roberto Sbaraini, Plauto Erasmo Beck, Raquel Giacomi-
ni Furian, Ricardo Kaoru Nakamura, Ricardo Machado de Minas, Roberto Geiss Koch, Robinson Capucho Parpinelli, 
Rodolfo Silva de Oliveira Pantoja, Ronaldo Mafia Cuenca, Sávio Picanço Moreira, Silvio Carlos Possato Leão, Soraya 
Rodrigues de Almeida, Telma Araujo Dias Nascimento e Vanessa Marques Gibran.

Atenciosamente
Secretaria da SBCBM
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FILIAÇÃO À SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA 
BARIÁTRICA E METABÓLICA E ADESÃO À IFSO

A SBCBM está aberta a todo cirurgião ou profissional da saúde interessado em cirurgia da obesidade, com 
ou sem experiência prévia. A taxa anual é de R$ 330,00 para cirurgiões e R$ 120,00 para especialidades 
associadas, podendo ser paga com cheque nominal ou depósito em conta corrente (Unibanco, agência 
7560, conta corrente 131046-1), com o envio do comprovante à Sociedade, juntamente com toda 
documentação via Sedex.

REQUISITOS
Membros Aspirantes: Enviar ficha de inscrição, comprovante de pagamento, Curriculum Vitae resumido, 

cópia da carteira profissional e 2 cartas de apresentação de Membros Titulares.
Membros Titulares: Enviar ficha de inscrição atualizada e comprovante de pagamento. A solicitação 

de titularidade deverá ser analisada inicialmente pelas Regionais, Capítulos e Comissão de Admissão 
da SBCBM, sendo a referida titularidade revalidada a cada 5 anos.

Requisitos para Titularidade: Ficha de inscrição atualizada e certificado de titularidade do CBC ou do 
CBCD. Relação de 50 operações de cirurgia bariátrica. Na relação devem constar: nome do paciente, 
idade, sexo, IMC, tipo de operação, mortalidade, instituição em que foi realizada e assinatura do 
diretor médico, ou diretores médicos das instituições onde as mesmas foram realizadas. A casuística 
apresentada deverá ser analisada pela Comissão de Admissão da Sociedade que investigará a propriedade 
das operações relacionadas, emitindo parecer favorável, ou não.

Na relação de cirurgias realizadas deverá constar a autorização formal ao Delegado Regional, Presidente 
de Capítulo ou Membro da Diretoria da SBCBM, caso se torne necessário esclarecer qualquer dúvida para 
acesso aos prontuários dos pacientes relacionados nas operações apresentadas pelo candidato.

Especialidades Associadas: Enviar ficha de inscrição, comprovante de pagamento, Curriculum Vitae 
resumido e cópia da carteira do Conselho correspondente.

Lembramos que todos os sócios devem fazer seu cadastro em nosso site para o recebimento do 
Boletim, Revista e Newsletter da SBCBM.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: _______________________________ Data de nasc.: _________________________ Naturalidade: __________________

Faculdade em que se formou:______________________________Data da formatura: ___ Especialidade: __________________

Endereço Profissional: _____________________ Cidade: ______________________________ Estado: _____________________

Cep: _______________________________e - mail:__________ _________________________Tel.: (  ) _____________________

Fax: (  ) Endereço Residencial:________________________________________________________________________________

Cidade: ___________________________ Estado: _________________Cep:__________________Tel.: (  )___________________

Fax: (  )________________________RG_____________________CPF____________________________Nome do cônjuge ou 

contato:____________________________Carteira (conselho correspondente): _______________________________________

____________________________________________________Qual o endereço para correspondência? Residencial

(  ) Profissional (  ) É membro de outras associações? (  ) Não   (  ) Sim – Qual? ________________________________________
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