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PALAVRA DO PRESIDENTE 
O XVIII Congresso Brasileiro de 

Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 
realizado entre os dias 04 e 07 de 
outubro, Florianópolis, é resultado de 
um ano de trabalho intenso. As 
nossas equipes técnica, científica e 
local merecem todo reconhecimento.

Tudo foi pensado e feito para pro-
porcionar aos nossos Associados 
uma experiência única. Tivemos um 
número recorde de inscritos nesta 
edição do Congresso, foram 1.900 
participantes e 140 palestrantes, en-
tre brasileiros, estrangeiros da 
América Latina, da América do Norte 
e da Europa. 

Foram abordados temas atuais e 
relevantes do dia-a-dia do cirurgião 
bariátrico e dos integrantes das 
COESAS – que t iveram uma 
programação dividida nos módulos 
de cada Núcleo, para dar mais 
profundidade às apresentações e 
discussões.  

A programação científica do con-
gresso deste ano foi elaborada com 
o objetivo de trazer aos colegas o 

que há de mais atual no campo da 
cirurgia bariátrica, por meio de cur-
sos, simpósios e sessões. Foi um 
momento ímpar para atualização e 
aprofundamento do conhecimento 
nos assuntos mais relevantes da 
prática diária.

Temos a segunda maior So-
ciedade de Cirurgia Bariátrica do 
mundo e neste evento discutimos 
avanços, inovações e a realização 
de procedimentos no Brasil.

O nosso Congresso, pela primeira 
vez, contou com uma cobertura jor-
nalística bilíngue, com publicações 
diárias de notícias no Bariatric News.

O nosso objetivo é contribuir para 
o fortalecimento da SBCBM como 
referência no tratamento da obesi-
dade mórbida e, especialmente, a 
valorização dos nossos Associados.

Uma boa leitura para todos!

Caetano Marchesini,
presidente da 
SBCBM. 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XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
C I R U R G I A B A R I Á T R I C A T E V E 
RECORDE DE PÚBLICO   

Cerca de 1.900 profissionais que 
atuam no tratamento da obesidade 
participaram do XVIII Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, 
promovido pela Sociedade Brasileira 
e Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM).

Para o Diretor Societário da da 
SBCBM, Fábio Viegas, o número 
recorde de inscritos demostra a im-
portância do Congresso e a quali-
dade dos debates científicos. “ A 
adesão recorde de participantes 
demonstra a relevância do nosso 
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Congresso no 
que se refere a 
o conhecimen-
to científico”, 
c o m p l e t o u 
Viegas.
Mais de 140 
pa les t ran tes 
b r a s i l e i r o s , 
es t range i ros 

da América Latina, da América do 
Norte e da Europa fizeram parte da 
programação do evento, realizado de 

04 e 07 de outubro, em Florianópolis.
“ P r o c u r a m o s f a z e r u m a 
p r o g r a m a ç ã o c o m a s s u n t o s  

diversificados e trazendo pessoas 
com consolidado conhecimento para 
enriquecer a pauta do Congresso”, 
destacaram os responsáveis pela  
Comissão Científica do Congresso, 
Alexander Morrel e Denis Pajecki.

E V E N T O S S O C I A I S - O s 
cirurgiões  Aluisio Stoll e Felipe 
Koleski, integrantes da comissão 
organizadora, lembram que além de 
trazer as mais novas técnicas e 
tendências dentro da cirurgia 
b a r i á t r i c a n o m u n d o , o s 
congressistas também puderam 
a p r o v e i t a r u m a e x t e n s a 
programação social e cultural 
d u r a n t e , q u e i n c l u i u u m a 
apresentação do Ballet Bolshoi, de 
Joinville, na abertura do evento. Na 
quinta-feira (05), após todas os 
debates, discussões, vídeo-cirurgias 
e outros eventos disponíveis aos 
p a r t i c i p a n t e s , t o d o s f o r a m 
convidados para um happy hour com 
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uma prévia da Oktoberfest – 
tradicional festa alemã que acontece 
durante o mês de outubro na cidade  
de Blumenau. 

De acordo com Stoll e Koleski a 
“mini Oktober” foi a oportunidade de 
apresentar aos congressistas, que 
vieram de todas as regiões do Brasil 
e do exterior, um pouco da cultura e 
da tradição alemã que está muito 

presente na colonização do estado 
catarinense. 

Já o encerramento do Congresso, 
na sexta-feira (06), foi em uma das 
mais conhecidas casas de festas de 

Florianópolis, localizada na praia de 
Jurerê Internacional.  

APP - Nesta 
e d i ç ã o d o 
Congresso a 
S B C B M 
disponibilizou 
aplicativo ex-
clusivo para 
os sistemas 
I O S e A n-
droid.

Pelo aplica-
tivo, os partic-
ipantes puder-
am verificar a programação con-
forme a sala e a data de interesse, 

além de montar a própria progra-
mação adicionando cada uma das 
mesas-redondas ao menu Favoritos. 
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PROGRAMAÇÃO COESAS REUNIU O 
MAIOR PÚBLICO DE ESPECIALIDADES 
ASSOCIADAS DA HISTÓRIA 

A programação organizada pelos 
N ú c l e o s d a s C o m i s s õ e s d e 
Especial idades Associadas da 
SBCBM (COESAS) seguiu a linha de 
recorde de inscritos.

As salas tiveram que ser trocadas 
para acomodar o número de 

pessoas participantes dos debates, 
que foi muito superior ao esperado.

S A Ú D E A L I M E N T A R - A 
presidente do Núcleo de Saúde 
Alimentar (COESAS) da SBCBM, 
nutricionista Sílvia Pereira, conta que 
a p rogramação vo l tada para 
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nutrólogos e nutricionistas foi 
pensada de acordo com os temas 
mais atuais, de grande interesse, e 
q u e n o r m a l m e n t e n ã o s ã o 
abordados com profundidade em 
out ros eventos da área. “As 
palestras tiveram duração de 20 
minutos - para que os temas fossem 
abordados com riqueza de detalhes.

Outro aspecto importante foi que o 
Núcleo pensou em conteúdos com 
aplicabilidade clínica imediata, 
sobretudo porque reuniram a 
experiência clínica dos palestrantes 
com as evidências científicas”, 
declarou Sílvia Pereira. Entre os 
temas Vitamina D e obesidade, 
Etiologia e manejo nutricional da 
hipoglicemia severa após a cirurgia 
bariátrica, a verdade sobre os 
edulcorantes, dietoterapia em 
pacientes vegetarianos e veganos 
pós- bariátrica e outros.

SAÚDE MENTAL - A programação 
do Núcleo de Saúde Mental (ESAS) 
da SBCBM trouxe temas como 
preparo do psicólogo e expectativas 
do paciente na adesão ao tratamen-
to, condições pré-operatórias de 
saúde mental e evolução pós-oper-
atória, o impacto do contexto socio-
familiar, variáveis psicológicas na 
adesão ao tratamento transtornos 
psiquiátricos e outros.

O presidente do Núcleo de Saúde 
Mental, psiquiatra Adriano Segal, 
conta que a programação trouxe 
nesta edição temas menos fre-
quentes. “Pensamos numa abor-
dagem mais aprofundada, com 
temas pouco abordados. Entre as 
novidades, falamos sobre a bipolari-
dade de cirurgia em idosos e aspec-
tos neuropsiquiátricos. Além disso, 
mantivemos temas de mais rápida 
aplicabilidade também”, relatou Se-
gal.
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SAÚDE FÍSICA - O Núcleo de 
Saúde Física e Reabilitação abordou 
programa para atividade física em 
pacientes bariátricos nos hospitais 
da rede pública, Importância da psi-
cologia na adesão a programas de 
atividade física, terapia ocupacional 
da atenção básica a cirurgia bariátri-
ca, o uso da acupuntura como recur-
so terapêutico em cirurgia bariátrica, 
a enfermagem frente à cirurgia 
robótica bariátrica no pós-operatório 
imediato, saúde física no pré-oper-
atório, adesão e inclusão do paciente 

em programas de exercícios físicos e 
outros.

A presidente do Núcleo de Saúde 
Física da SBCBM, Rejane Marcon, 
explicou  que a proposta do Núcleo 
foi contemplar o maior número de 
profissionais dentro das áreas inte-
grantes do núcleo e fazer com que 
os temas fossem de interesse de to-
das as áreas de conhecimento. 
“Fizemos uma integração de assun-
tos e oportunizamos para os inscritos 
a participação de dois convidados in-
ternacionais”, disse Rejane.
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SBCBM EMPOSSA NOVOS MEMBROS 
NO 18.º CONGRESSO BRASILEIRO 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) 
deu posse aos seus novos membros 
titulares durante o 18.º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica. Ao todo, 17 cirurgiões 
bariátricos de diversos estados 
brasileiros passaram a integrar o 
colegiado.

Para se tornar membro titular da 
SBCBM é necessário ser médico 
com especialidade em cirurgia geral 
ou cirurgia do aparelho digestivo. 
Além disso, entre as exigências, é 
fundamental ser membro associado 
da Sociedade há pelo menos dois 
anos, comprovar a realização de 125 
cirurgias bariátricas e metabólicas, 
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nos últimos cinco anos, na qualidade 
d e c i r u r g i ã o p r i n c i p a l 
(regulamentadas pelo CFM) e 
a p r e s e n t a r d e c l a r a ç ã o d e 
treinamento-estágio em cirurgia 
bariátrica, assinado pelo responsável 
pe l o t r e i namen to -es tág io do 
requerente.

Há outros requisitos que servem 
para aumentar a pontuação dos 
cirurgiões que pleiteiam a titularidade 
na SBCBM. Na oportunidade, a So-
ciedade também concedeu o título 
de membro emérito a 15 cirurgiões e 

outros seis cirurgiões receberam a 
renovação dos seus títulos. 

Os novos membros titulares 
são: Alan Robson Trigueiro de 
Souza, André Luis Porto Zacaron, 
Bernardo Guimarães de Aguiar, Ca-
rina Fernandes Barbosa, Carlos Al-
berto Uzum, Dalberto Dalssoler,
Enrico do Amaral Fonseca, José Al-
fredo Sadowski, Leonardo Vicente 
Coelho, Luiz Flavio Leite Rodrigue 
da Cunha, Manoel Luiz Neto, Nestor 
Tadashi Bertin Suguitani, Roclides 
Castro de Lima, Rodrigo Nankran, 
Thiago Carneiro Machado, Tiago 
Szego, Wilson de Oliveira Júnior

Membros eméritos: Álvaro Lucas 
Cevaro lo , Anton io de Padua 
Medeiros de Carvalho , Arthur 
Belarmino Garrido Junior, Fausto 
Orsi , Fernando Luiz Barroso , 
Franklin Wilson Novaes, João Batista 
Marchesini, João Gabriel, João Luiz 
Moreira Coutinho Azevedo, José 
Antonio Verbicario Carim, José de 
Ribamar Saboia de Azevedo, José 
Renan Escalante Hurtado, Reginaldo 
Ceneviva, Renam Catharina Tinoco 
e Victor Strassmann.
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Renovação de Título: Carlos Fro-
ta Dillenburg, Hairton Copetti Hercília 
Azevedo de Vasconcelos Cunha,  

Jeferson Yoshiharu de Toledo Taguti, 
Martinho Rolfaen Velloce Filho e 
Wilson Salgado Júnior.
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95% DOS PACIENTES QUE 
FIZERAM A CIRURGIA BARIÁTRICA 
ESTÃO SATISFEITOS  

Entre os pacientes que sofriam de 
obesidade mórbida no Brasil e pas-
saram pela cirurgia bariátrica há um 
período de tempo entre cinco e sete 

anos, 95% disseram estar satisfeitos 
com a cirurgia bariátrica e 98% 
f a r i a m a c i r u r g i a b a r i á t r i c a 
novamente.
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Entre os entrevistados, 65% 
mulheres e 35% homens, 95% 
melhoraram a sua autoestima e 88% 
estão mais vaidosos.

Estes são alguns dos resultados 
de um estudo científico, divulgado 
durante o XVIII Congresso Brasileiro 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

A pesquisa foi realizada entre os 
meses de março e maio de 2017, 
com 201 pacientes operados há 
mais de cinco anos e em diferentes 
regiões do Brasil.

OUTROS NÚMEROS - De acordo 
c o m o c i r u r g i ã o b a r i á t r i c o 
responsável pelo estudo, Luiz 
Vicente Berti, que também é vice-
presidente executivo da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (SBCBM), o objetivo da 
pesquisa foi avaliar hábitos e 
atitudes de operados e entender os 
resultados ao longo dos anos.

Entre os quesitos avaliados na 
pesquisa estão o perfil dos pacientes 
operados como faixa etária, sexo, 
escolaridade e estado civil, a satis-
fação dos entrevistados após cinco 
anos de cirurgia, o pós-operatório da 
cirurgia e se houve ganho de peso, 
remissão de doenças associadas à 
obesidade, atendimento por planos 

de saúde e estilo de vida do paciente 
antes e depois da cirurgia bariátrica.

Segundo ele, a população está 
cada vez mais informada sobre a 
cirurgia da obesidade para redução 
do estômago e o estudo comprovou 
isso.

“Cerca de 83% afirmam ter 
conhecimento do procedimento 
cirúrgico. Em 2007, este índice 
atingia 79%. Além disso, 46% dos 
obesos mórbidos tem pré-disposição 

em real izar o procedimento” , 
mencionou o autor do estudo, Luiz 
Vicente Berti.

Entre os pacientes entrevistados, 
88% mantiveram-se dentro do per-
centual aceitável de recuperação de 
peso e dois terços estão satisfeitos 
com o peso atual.

Outro importante dado apontado 
pela pesquisa foi que a diabetes 
deixou de existir para 68% dos en-
trevistados.
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HÁBITOS MAIS SAUDÁVEIS - A 
prática de atividades físicas aumen-
tou em 70% dos entrevistados após 
a realização da cirurgia bariátrica.

Hoje, 66% dos operados se ali-
mentam de forma mais saudável do 
que antes da cirurgia bariátrica.

Em relação a alimentação, 97% 
dos pacientes comiam alimentos 
fritos e 58% deixaram de comer após 
a cirurgia.

“Os alimentos predominantes nas 
refeições antes e após a cirurgia 
bariátrica eram açúcar refinado, 
farináceos e gordura, isso mudou 
entre 89% dos entrevistados. Hoje, 
os operados comem mais frutas, 
legumes e vegetais”, informa Berti.

Em relação ao consumo de be-
bidas alcóolicas o estudo apontou 
que 60% consumiam álcool antes da 
cirurgia. “Ao contrário do que se 
pensa, o estudo apontou que após o 
procedimento houve uma redução no 
consumo de bebida de 60% para 
58%, sendo que destes pacientes a 
grande maioria reduziu a quantidade 
consumida”, demonstrou Berti

PARTICIPANTES - A pesquisa foi 
realizada em diferentes regiões do 
Brasil. Entre os médicos que con-
tribuíram para a pesquisa estão 
Afonso Sallet, Roberto Rizzi, Alexan-
dre Elias, Josemberg Campos e 
Thomas Szego. 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PRESIDENTE ELEITO DA SOCIEDADE 
AMERICANA DE CIRURGIA BARIÁTRICA 
FALA SOBRE NOVAS TÉCNICAS 

O Dr. Samer Mattar abordou as 
últimas novidades sobre o tema no 
XVIII Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica

O campo da cirurgia bariátrica e 
m e t a b ó l i c a e s t á s e m p r e e m 
evolução, desenvolvendo constan-
temente novas técnicas e procedi-
mentos. O doutor Samer Mattar, 
presidente eleito da Sociedade 
Americana de Cirurgia Bariátrica, 

falou sobre o que há de novo nesse 
segmento médico em uma palestra 
realizada no dia 06 de outubro, no 
XVIII Congresso Brasileiro de Cirur-
gia Bariátrica. Boa parte dessas téc-
nicas ainda está em estudo e não foi 
regulamentada.

Mattar começou falando sobre o 
balão intragástrico. Esse tratamento 
consiste na inserção de um dispositi-
vo inflável no estômago do paciente, 
limitando a quantidade de comida no 
órgão. A técnica já é usada há algum 
tempo, mas o médico abordou um 
novo tipo de balão, que dispensa 
endoscopia. 

Nesse caso, o dispositivo é engoli-
do pelo paciente, como uma pílula. O 
balão é então preenchido com água 
por um tubo inserido pela boca. O 
dispositivo é programado para ficar 
no organismo por um tempo limitado 
de aproximadamente seis meses. 
“Relatórios do FDA apontam redução 
de peso de 25% em seis meses, 
mas há relatos de náusea severa em 
muitos casos”, conta Mattar.
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Outra novidade abordada pelo Dr. 
Mattar foi o V-Block, que usa 
t e c n o l o g i a s i m i l a r a d o s 
marcapassos. O dispositivo funciona 
como um regulador neural que atua 
sobre o nervo vago. Inserido por 
laparoscopia, ele bloqueia os 
impulsos de fome entre o cérebro e o 
estômago, dando uma sensação de 
saciedade e reduzindo a vontade de 
comer do paciente. “Mas muitos 
pacientes acabam não tolerando 
esses impulsos elétricos ou não 
ficam satisfeitos com a redução de 
peso”, pondera o médico.

Plicatura gástrica endoscópica, 
Aspire, DMR e ímãs

“Há outros procedimentos en-
doscópicos entusiasmantes, como a 
plicatura gástrica endoscópica”, 
prosseguiu o médico. Trata-se de um 
procedimento minimamente invasivo 
que restringe a capacidade de comi-
da que o estômago pode suportar. 
Uma das vantagens dessa técnica é 
que ela é reversível. Outro benefício 
é a recuperação rápida e menos do-
lorosa.

Mattar também falou sobre um 
dispositivo chamado Aspire. Ele con-
siste em uma espécie de bomba ex-
terna conectada ao estômago. O 
aparelho permite que os pacientes 

removam cerca de 30% da comida 
de seus estômagos antes que as 
calorias sejam absorvidas pelo cor-
po.

O aparelho foi recentemente 
aprovado pelo FDA nos Estados 
Unidos. “Os fabricantes alegam que 
o verdadeiro benefício do aparelho é 
treinar os pacientes a comer corre-
tamente”, conta o médico. Isso 
porque para o bom funcionamento 
do dispositivo é necessário que o 
paciente mastigue bem os alimentos.

Outro tratamento que ele aponta 
como sendo promissor e que 
começa a ser testado é o Duodenal 
Mucosal Resurfacing  (DMR), que 
pode ser traduzido como ablação da 
mucosa duodenal.   O objetivo é que 
ao modificar a mucosa duodenal por 
meio do calor, o procedimento tenha 
o potencial de alterar a habilidade do 
corpo a responder ao açúcar, apri-
morar o controle glicêmico e restau-
rar a saúde metabólica ao agir sobre 
a resistência à insulina. 

Além dessas técnicas, Mattar tam-
bém falou sobre o uso de ímãs, pro-
cedimento que está sendo desen-
volvido em Boston.
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Os ímãs, do tamanho de pequenos 
botões, são introduzidos simultane-
amente no trato gastrointestinal por 
endoscopia e colonoscopia, com o 
objetivo de criar um bypass sem a 
necessidade de cirurgia.

Por fim, ele comentou sobre o 
método SADI-S (Single Anastomosis 
Duodeno-Ileal bypass with Sleeve 
gastrectomy), que consiste em uma 
simplificação do método duodenal 
switch.

Em suas considerações finais, 
Mattar afirmou que a cirurgia 
bariátrica passou por uma evolução 
admirável desde sua origem. Mas 
apesar desses avanços, ainda há 
relutância por parte de médicos e 
pacientes a respeito de intervenções 
cirúrgicas.

Ele acredi ta que inovações 
endoscópicas possam ajudar a fazer 
uma ponte entre a negação (ou 
medo) e a aceitação.  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ESPECIALISTA DIZ QUE RECIDIVA DE 
PESO APÓS CIRURGIA NÃO É SINÔNIMO 
DE FALHA NO PROCEDIMENTO 

Alexander Miras participou de mesa-redonda a respeito de cirurgia metabólica e 
diabetes no XVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica  

De acordo com dados da Organi-
zação Mundial da Saúde, um 
número superior a 16 milhões de 
brasileiros adultos sofre de diabetes. 

A doença mata 72 mil pessoas por 
ano no país. O órgão internacional 
aponta que 422 milhões de adultos 
em todo o mundo viviam com dia-
betes em 2014, quatro vezes mais 
do que em 1980. No mesmo período, 
a prevalência da doença quase du-
plicou de 4,7% para 8,5% da popu-

lação adulta, o que reflete um au-
mento dos fatores de risco associa-
dos, como o excesso de peso, a 
obesidade e a inatividade física. 

Nos últimos anos, a cirurgia 
metabólica despontou como uma 
opção para controlar o diabetes tipo 
2. 

Esse procedimento foi um dos as-
suntos discutidos em uma mesa-re-
donda composta por especialistas da 
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Sociedade Brasileira de Diabetes du-
rante o segundo dia do Congresso.

O médico Alexander Miras, profes-
sor Clínico em Medicina Metabólica 
no Imperial College de Londres, par-
ticipou como convidado e foi um dos 
destaques da programação.

Miras, que é endocrinologista, con-
fessa que se interessou pela cirurgia 
metabólica devido aos bons resulta-
dos obtidos por essa técnica com re-
lação ao diabetes, algo que ele não 
conseguia alcançar com tratamentos 
clínicos. 

À medida que as técnicas cirúrgi-
cas como by-pass e gastrectomia 
vertical evoluíam, ele pôde perceber 
seus efeitos positivos sobre diabéti-

cos, fazendo com que se dedicasse 
ao assunto.

A recidiva de peso após cirurgias 
bariátricas também foi um dos 
assuntos abordados por Miras. 
Segundo ele, é normal que pacientes 
reganhem uma porcentagem de 
peso após o primeiro ano de cirurgia.

Ele defende que isso não significa 
que o procedimento tenha falhado 
nem que o paciente esteja fazendo 
algo errado. 

“Se houver uma recidiva de peso 
muito rápida, pode estar havendo 
algo errado. Caso contrário, é pre-
ciso considerar um certo ganho de 
peso como aceitável”, disse.  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RELAÇÃO ENTRE A RECIDIVA DE PESO APÓS 
A CIRURGIA BARIÁTRICA E A RECORRÊNCIA 
DE DIABETES 

Em entrevista para a SBCBM, Mi-
ras falou a respeito da relação entre 
a recidiva de peso após a cirurgia 
bariátrica e a recorrência do dia-
betes.

De acordo com ele, esse é um as-
sunto bastante difícil de ser respon-
dido porque as pesquisas a respeito 
apresentam resultados contra-
ditórios. 

Alguns estudos dizem que pa-
cientes cujo controle glicêmico piora 
após a cirurgia costumam engordar. 

Já outras pesquisas dizem que 
não há relação entre as duas coisas. 

“Eu diria que a verdade está em 
algum lugar no meio do caminho. 
Isso significa que em alguns 
pacientes, cujo fator motivador do 
diabetes é o peso e que apresentam 
recidiva de peso, pode ser que haja 
uma correlação entre os dois fatos”, 
analisa. 

Miras explica que em pacientes 
cujo fator provocador principal do 
diabetes não é o peso, mas outros 
problemas (como secreção de 
insulina ou sensibilidades à insulina), 
a recidiva de peso pode não ser o 
principal fator para a volta da 
doença. “Então você precisa tratar 
esses dois grupos de pacientes de 
formas diferentes.

No tratamento para o primeiro 
grupo, cuja recidiva de peso é o mo-
tivador da recorrência de diabetes, o 
foco deve ser a perda de peso. 
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Já para o outro grupo de pa-
cientes, deve-se concentrar no fator 
fisiológico que estiver causando a 
piora do controle glicêmico”, conclui.

Miras disse ter se surpreendido 
com o grande número de partici-
pantes do Brasil e de outros países 
no Congresso 

“Isso é importante para os jovens 
cirurgiões e ainda mais importante 
para os médicos veteranos. Aqui 
eles podem entrar em contato com o 
que há de mais novo no campo da 
cirurgia bariátrica”, afirmou Miras.

Isso é importante para quem 
começa a lidar com o assunto e ain-
da mais importante para médicos

O maior benefício em congressos 
como este é o compartilhamento de 
novos conhecimentos científicos e 
clínicos", finaliza Miras 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ESTUDO MOSTRA INFLUÊNCIA POSITIVA DAS 
BACTÉRIAS INTESTINAIS PÓS-CIRURGIA 
BARIÁTRICA 

Dr. Alexandre Miras também abordou, no XVIII Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, as novas de-
scobertas sobre a importância dos ácidos biliares no controle de 
apetite e glicose  

Qual o papel e a importância das 
bactér ias no corpo humano? 
Relacionadas historicamente com a 
ocorrência de doenças, estudos 
recentes ao longo da última década 
mostram que as bactérias têm 
importantes funções no metabolismo 
humano e podem até interferir em 
aspectos fisiológicos como gasto 
energético e controle de glicose. 
Estas foram algumas das revelações 
feitas pelo dr. Alexandre Miras, 
professor Clínico em Medicina 
Metabólica no Imperial College de 
Londres, durante o Congresso 
Brasileiro. 

“O que vem à cabeça sobre bac-
térias é que elas causam doenças, 
embora e las conv ivam jun to 
conosco. 

Mas descobertas recentes nos úl-
timos 10 anos mostram que elas po-
dem ser amigáveis e desempenham 

um papel importante especialmente 
com relação ao gasto energético e a 
captação de energia dos alimentos, 
além do controle de glicose”, desta-
cou o dr. Miras. A novidade em re-
lação à cirurgia bariátrica é que o 
procedimento altera as bactérias in-
testinais e isso causa impacto fisi-
ológico no paciente. 

“Quando você tira bactérias de um 
paciente que passou por bypass bar-
iátrico e transfere para um outro cor-
po, humano ou animal, notamos uma 
perda de peso, um melhor controle 
de glicose e também maior queima 
de energia.

O reverso também acontece, como 
explica o doutor: se transferir bac-
térias de uma pessoa obesa para 
outro paciente mais saudável, pode 
haver ganho de peso e alterações no 
metabolismo.  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ASPECTOS GENÉTICOS NA OBESIDADE  

O endocrinologista Bruno Halpern 
destacou aspectos referentes aos 
efeitos das cirurgias bariátricas na 
herança genética. "Se uma mãe é 
obesa e seus filhos começam a ter 
outros filhos obesos, isso pode se 
manter num ciclo vicioso eterno. 
Sugerir às mães que emagreçam 
antes de engravidar é algo benéfico 
para as próximas gerações". 

Especificamente com relação à 
c i r u r g i a b a r i á t r i c a , e s t u d o s 
mostraram que há mudanças em al-
guns genes específicos após o pro-
cedimento. 

Mas é preciso tomar cuidado com 
outros fatores negativos que possam 
estar relacionados, como restrição 
de crescimento intrauterino.

"A perda de peso pré-concepcional 
é uma estratégia para redução 
flutuacional de obesidade na próxima 
geração. Com relação à cirurgia 
bariátrica, as alterações podem ser 
favoráveis com relação à redução do 
peso, mas podem ser desfavoráveis 
dependendo de uma restrição de 
crescimento ou deficiência de 
vitaminas. Precisamos de resultados 
de longo prazo - como esperar uma 
geração inteira para aferir", ressalta 
o dr. Bruno Halpern. 
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TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO É  
ESSENCIAL NO COMBATE A RECIDIVA DA 
OBESIDADE 

Especialistas discutiram as melhores soluções para enfrentar a 
recidiva da obesidade 

Durante o curso “Entendendo e 
Tratando a Recidiva da Obesidade”, 
que abr iu o XVII I Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica, em Florianópolis, os 
especialistas discutiram as causas e 
as opções de tratamento para o 

problema dos pacientes que voltam 
a ganhar peso após a cirurgia 
bariátrica.   É consenso que a 
ascensão dessa moda l i dade 
cirúrgica levou a um aumento das 
correções de insucessos decorrentes 
das operações. 
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Estimativas indicam que cerca de 
25% dos pacientes irão se submeter 
a um procedimento de revisão após 
a primeira intervenção.

O Dr. Natan Zundel, ex-presidente 
da Federação Internacional para 
Cirurgia da Obesidade (IFSO), disse 
que um dos grandes problemas da 
recidiva é que não há um parâmetro 
claro sobre o quanto do reganho de 
peso após a cirurgia é normal ou 
anormal.   Segundo ele, primeiro é 
necessário avaliar as causas desse 
reganho. Para isso, fatores como a 
quantidade de sobrepeso e o 
período decorrido em que houve o 
reganho após a cirurgia devem ser 
levados em consideração. 

Zundel também destacou a im-
portância de fazer o tratamento cen-
trado nos pacientes. Conversar com 
eles antes de decidir qual é o melhor 

tratamento é essencial para escolher 
a solução ideal para cada caso. “É 
importante que o paciente seja avali-
ado por um grupo multidisciplinar, 
que inclui nutricionistas, psicólogos e 
cirurgiões.

Eles devem descobrir seu compor-
tamento, há quanto tempo ele tem o 
problema, o que ele come. 

Quando você entendê-lo melhor, 
pode ajudá-lo a optar pelo tratamen-
to mais adequado”, disse. “Não há 
uma solução única para todos os pa-
cientes. Você precisa individualizar o 
tratamento”, completa.

Reconhecido internacionalmente, 
Zundel é um dos pioneiros na área 
d e c i r u r g i a b a r i á t r i c a p o r 
laparoscopia nos Estados Unidos. 
Além disso, ele já foi agraciado com 
diversos prêmios no campo de 
cirurgia minimamente invasiva. O 
médico também comentou a respeito 
do evento brasileiro. “Congressos 
como este não são importantes 
apenas para ensinar a nova geração, 
mas também para compartilhar 
experiências.

Como o Brasil é o segundo país 
onde mais se realiza cirurgias 
bariátricas no mundo, atrás apenas 
dos Estados Unidos, o evento é 
ainda mais atrativo”, destaca.
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DEFINIÇÕES DE INSUCESSO DE CIRURGIA 
BARIÁTRICA NÃO SÃO EXATAS  

R e v e r b e r a n d o Z u n d e l , o 
endoscopista bariátrico brasileiro 
Manoel dos Passos Galvão Neto, 
considerado uma das maiores 
autoridades mundiais no assunto, 
afirmou que a definição de 
sucesso na cirurgia bariátrica é 
arbitrária e que a definição de 
falha é ainda mais arbitrária. 

“A obesidade é uma doença, 
crônica, progressiva e incurável. 

Se as taxas de falha são altas, 
são muito melhores que as de 

qualquer outro tratamento clínico”, 
completou. 

O médico espanhol Antonio 
Torres falou sobre as melhores 
r e v i s õ e s a p ó s f a l h a d a 
gastrectomia vertical. “A grande 
dúvida é sobre o que fazer com 
pacientes que reganham peso. 
Isso é um verdadeiro desafio”, 
disse. 

Em seguida, ele apresentou o 
método SADI-S (Single Anasto-
mosis Duodeno-Ileal bypass with 
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Sleeve gastrectomy), que ele de-
fine como sendo o mais versátil e 
recomendável para esses casos. 
Grosso modo, ele consiste em 
uma simplificação do método duo-
denal switch. De acordo com ele, 
o SADI-S é o método preferencial 
para pacientes metabólicos e com 
obesidade supermórbida. Torres 
também aponta que o SADI-S – 
técnica ainda não reconhecida no 
Brasil - resulta em perda efetiva de 
peso e na melhoria das doenças 
associadas à obesidade. O méto-
do também produziria um número 
baixo de efeitos colaterais e de-
mais complicações. Entretanto, ele 
não é recomendado para pa-
cientes idosos ou com refluxo 
gástrico severo. 

Durante o curso, o médico 
mexicano Juan Antonio Corvala 
abordou o tópico “Qual a melhor 
revisão após falha da Banda 
Gástrica Ajustável (BGA)”. Entre 
as possíveis causas da falha da 
Banda Gástrica Ajustável, ele 
aponta a erosão, deslizamento, 
alargamento do  reservatório 
gástrico, hérnia de hiato, dilatação 

esofágica e rejeição a um corpo 
estranho. Corvala salientou que 
antes da cirurgia de revisão é 
importante informar o paciente de 
todos os benefícios, mas também 
dos riscos do procedimento. 

Assim como seus colegas, ele 
enfatizou a importância de um 
grupo multidisciplinar para fazer 
esse acompanhamento com o 
paciente. Além disso, Corvala 
recomenda um diagnóstico preciso 
das causas do insucesso da 
primeira cirurgia, fazendo um 
levantamento do histórico clínico 
completo do paciente.

No fim, houve abertura para 
perguntas da plateia e uma con-
v e r s a q u e e n v o l v e u o s 
palestrantes.  “A recidiva faz parte 
do nosso dia a dia e nós temos 
que aprender a lidar com essa 
situação. É interessante acom-
panhar as discussões entre 
cirurgiões pois cada um tem seu 
ponto de vista, o que contribui 
para encontrarmos a melhor 
solução”, finalizou a nutricionista 
Alessandra Coelho, uma das 
moderadoras do debate.  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CIRURGIA BARIÁTRICA EM ADOLESCENTES É 
DEBATIDA EM CONGRESSO  
 

A c i r u r g i a b a r i á t r i c a e m 
adolescentes foi tema de debate, no 
Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica. Além das 
q u e s t õ e s l e g a i s e t é c n i c a s 
envolvidas no tratamento cirúrgico 
de pacientes com obesidade grave 
a i n d a n a a d o l e s c ê n c i a , o s 
profissionais abordaram as questões 
éticas e sociais que afetam esse 
público. 

O cirurgião bariátrico Orlando 
Pereira Faria, do Distrito Federal, 

apresentou dados internacionais que 
mostram a existência de 43 milhões 
de crianças menores de 5 anos 
obesas em todo o mundo. Faria 
também falou sobre os critérios que 
devem ser seguidos no Brasil para 
atender a esse público.

Entre os critérios que permitem a 
realização de cirurgia bariátrica no 
Brasil – em adolescentes com idade 
entre 16 e 18 anos – estão o índice 
de massa corporal (IMC) superior a 
35 e a existência doenças associ-
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adas à obesidade. Além disso, desde 
o início de 2016, o CFM exige a  in-
dicação de um pediatra, comprovan-
do que outros tratamentos anteriores 
foram  ineficazes, além de exame 
comprovando consolidação do 
crescimento ósseo do paciente.

Segundo Faria, há um número 
crescente de adolescentes que 
chega aos consultórios para fazer 
cirurgia bariátrica, alternativa que 
deve ser usada de forma racional. 

Psicopatologias - O diretor médi-
co da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Bariátrica e Metabólica é recon-
hecido no Brasil pelos seus resulta-
dos positivos de cirurgia em adoles-
centes. Ele defende a cirurgia bar-
iátrica para jovens com obesidade 
grave para evitar o desenvolvimento 
de doenças associadas à obesidade, 
mas também para evitar problemas 
de caráter psicossocial, como de-
pressão, baixa autoestima, bullying, 
entre outras. 

“A prevalência de psicopatologias 
entre os adolescentes obesos é ele-
vada. Nessa fase da vida, a comor-
bidade social é muito mais grave do 
que outras doenças. E, quanto mais 
tarde esse paciente for tratado, 
maior o número de problemas de 
saúde que ele terá”, enfatizou o 

médico, que já realizou mais de 3 mil 
cirurgias bariátricas, das quais cerca 
de 70 em pacientes adolescentes. 

Para o Dr. Marcos Leão, um dos 
pontos chave da cirurgia nesse 
grupo tão jovem é a necessidade de 
um acompanhamento mais próximo 
e contínuo. 

“Devido a essa peculiaridade e à 
adoção de estratégias específicas, 
conseguimos através de um estudo 
de longo prazo (10 a 15 anos), real-
izado entre 71 adolescente entre 14 
e 19 anos, comprovar a eficácia e 
segurança da cirurgia nesta faixa 
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etária. A melhoria na qualidade de 
vida e a reintegração psicossocial é 
o que mais me entusiasma a operar 
esses jovens”, diz o médico.

A psicóloga Marcela Abreu, que 
trabalha com pacientes bariátricos 
no Distrito Federal, apresentou o 
perfil do adolescente com obesidade 
grave, reforçando o quadro de 
suscetibilidade à depressão e aos 
transtornos al imentares: “São 
pessoas estigmatizadas, com baixa 
autoest ima e que se sentem 
culpadas (pelo excesso de peso)”, 
analisou.

Segundo a cirurgiã bariátrica 
Galzuinda Maria Figueiredo dos 

Reis, de Minas Gerais, o paciente 
adolescente com obesidade grave 
necessita de um amplo acompan-
hamento multidisciplinar e, na 
opinião dela, a atual normativa do 
Conselho Federal de Medicina sobre 
a realização de cirurgia bariátrica 
nesse público precisa ser revista. 
“Há casos gravíssimos com idade in-
ferior a 16 anos. Mas é uma área 
ainda muito complexa, o número de 
pacientes ainda é pequeno e seriam 
necessários centros de referência-
para acompanhar esses pacientes”, 
ponderou. 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DEBATE SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA PACIENTES COM OBESIDADE GRAVE É 
PAUTA EM CONGRESSO 

O desafio de desenvolver políticas 
públicas para combater a obesidade 
grave entre a população brasileira 
que é usuária do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e melhorar o financia-
mento da cirurgia bariátrica, proced-

imento mais indicado a pacientes 
que apresentam elevado Índice de 

Massa Corporal (IMC) envolveu os 
cirurgiões bariátricos que partici-
param do Congresso Brasileiro.

Dos mais de 206 milhões de 
brasileiros, 1,6 milhão (0,8%) apre-
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senta obesidade grave, de acordo 
com dados apresentados pela 
cirurgiã bariátrica Galzuinda Maria 
Figueiredo dos Reis, gestora do SUS 
em Minas Gerais. Além disso, mais 
da metade da população está com 
peso acima do recomendado e 
18,9% são considerados obesos.

Do 1,6 milhão de obesos graves, 
75%  depende do SUS para o trata-
mento da obesidade, que hoje ainda 
apresenta fluxos burocráticos e 
pouco eficientes para o acesso 
dessas pessoas à cirurgia bariátrica, 
agravando o risco de novas comor-
bidades e complicações futuras. “O 
grande desafio no SUS é aumentar o 
número de cirurgias e diminuir as fi-
las de espera, que hoje demoram 
anos”, comentou Galzuinda. 
Outro agravante, segundo a médica, 
que é titular da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM), é o fato de que a cirurgia 
videolaparoscópica –implementada 
no rol de serviços oferecidos pelo 
SUS no início deste ano – não estar 
sendo realizada devido à falta de fi-
nanciamento. “É imprescindível a re-

visão desses valores para que esse 
procedimento possa realmente ser 
realizado”, criticou.

A recomendação da inclusão do 
procedimento tinha sido feita pela 
Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias (Conitec) em relatório 
de novembro de 2016. Galzuinda 
destacou que, apesar da liberação, 
os valores oferecidos pelo Ministério 
da Saúde para os prestadores de 
serviços não cobrem os gastos do 
procedimento.

Enquanto na cirurgia videola-
paroscópica são feitas mini-incisões 
de 0,5 a 1,2 centímetros, por onde 
passam as cânulas e a câmera de 
vídeo, na cirurgia aberta – que ainda 
predomina no SUS –, o médico faz 
um corte de 10 a 20 cm no abdômen 
do paciente. A taxa de mortalidade 
média da cirurgia videolaparoscópica 
é menor do que a da cirurgia aberta. 
Galzuinda destacou ainda que seis 
estados brasileiros que não tem 
nenhum serviço de cirurgia bariátrica 
habilitado. “É essencial facilitar o 
acesso aos pacientes desses esta-
dos”, pontuou. 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SUPEROBESOS: QUAIS AS MELHORES 
TÉCNICAS E CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA 
CIRURGIA BARIÁTRICA? 

Pacientes que apresentam grau de 
superobesidade representam uma 
série e desafios para médicos e 
c i rurg iões. Desde a pr imei ra 
consulta, até o acompanhamento 
p ó s - o p e r a t ó r i o , o s c u i d a d o s 
especiais que estes pacientes 
demandam – e as técnicas que 
es tão sendo u t i l i zadas pa ra 

aperfeiçoar os procedimentos e os 
resultados obtidos – foram temas 
debatidos durante a sessão sobre 
s u p e r o b e s o s , d o C o n g r e s s o 
Brasileiro de Cirurgia.

Os superobesos são pessoas com 
Índice de Massa Corporal (IMC) 
acima de 50. Há também a categoria 
dos super superobesos, com índice 
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superior a 60. O doutor Samir Mattar, 
presidente eleito da Sociedade 
Americana de Cirurgia Bariátrica, 
abriu o painel destacando os 
cuidados que os médicos precisam 
ter com este perfil de paciente: “Os 
superobesos carregam, além de um 
alto fator preditivo de mortalidade, 
um maior risco de sofrer abuso físico 
ou sexual, dependência alimentar e 
de abuso de outras substâncias”.

Ele recomenda que, nestes casos, 
o paciente comece a perder peso 
desde a primeira consulta: “notamos 
que uma perda de 7,2% do total do 
peso antes da cirurgia pode resultar, 

após 12 meses, 
em uma perda de 
até 74% do peso 
anterior. E quem 
acaba ganhando 
peso no período 
pré-operatório terá 
mais dificuldade 
para emagrecer 
depois do proced-
imento”.
Outra opção é 
s u g e r i r a o 
p a c i e n t e u m a 
dieta com baixos 
n í v e i s d e 
carboidrato duas 
semanas antes da 

c i r u rg ia , o que 
resulta em média numa redução de 
800 calorias por dia e até 5kg a 
menos. O dr. Mattar destacou 
também a relação de atividades 
físicas neste esforço de redução de 
peso an tes da c i r u rg i a . E le 
apresentou um estudo feito em Porto 
Alegre com 66 pacientes, divididos 
em três grupos – o grupo que fez 
exercícios duas vezes por semana 
a o l o n g o d e q u a t r o m e s e s 
apresentou, após a cirurgia, uma 
perda de peso significativamente 
maior do que o grupo que não se 
exercitou.
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Pioneiro no uso de cirurgia em 
dois tempos para superobesos, o 
doutor Michel Gagner detalhou os 
resultados obtidos a partir de 
diferentes técnicas operatórias em 
superobesos e quais os casos 
n e c e s s á r i o s p a r a f a z e r o 
procedimento em duas etapas. Com 
mais de 370 artigos e nove livros 
publicados, Gagner afirma que a 
cirurgia em dois tempos deve ser 
considerada especialmente no caso 
de pacientes com idade mais 
avançada, para homens com IMC 
acima de 55 e mulheres com IMC 
superior a 60: “a probabilidade de 
reações adversas cresce muito em 
pacientes com massa corporal acima 
de 55. E em níveis superiores o risco 
aumento de maneira exponencial. 
Isto deixa claro qual é o perfil de 
casos em que deve ser adotado o 
procedimento em dois tempos”.

Na comparação entre técnicas de 
operação, estudo apresentado pelo 
dr. Gagner mostrou que, após 30 
dias, 8% dos pacientes que fizeram 
cirurgia sleeve apresentaram alguma 
complicação, enquanto este volume 
chegou a 12% nos casos de bypass 
gástrico. Os índices de sangramento 
foram quase idênticos, mas houve o 
dobro de vazamento nas cirurgias de 

bypass. “É preciso, portanto, evitar a 
todo custo problemas como sangra-
mento e vazamento durante a cirur-
gia. Quando isso ocorre, há um au-
mento dramático de ocorrências 
como abcessos, úlceras marginais e 
complicações cardiovasculares – e 
isso pode também prejudicar o pa-
ciente anos depois da cirurgia, 
levando a casos de diabetes, 
hipertensão e perda insuficiente de 
peso”, destaca Gagner.

Cirurgias robóticas: vantagens e 
recomendações

No Brasil, a experiência em geral é 
de uso de tratamento clínico como 
forma de perder peso, afirmou o dr. 
Josemberg Mar t i ns Campos , 
cirurgião e professor da Universi-
dade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Segundo ele, técnicas como 
o uso de balão gástrico costumaM 
ser restrito a pacientes com IMC 
acima de 60, em função de riscos 
que podem ocorrer durante a cirur-
gia, além de dificuldades logísticas e 
aumento de custos: “No trans-oper-
atório, pode ocorrer a abertura dos 
grampos em função do aumento de 
espessura do fígado, além do risco 
de fístula”.

Para pacientes com IMC acima de 
50, ele recomenda a utilização de 
cirurgia robótica, tema que também 
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foi destaque no Congresso. O doutor 
Luiz Alfredo Vieira D’Almeida, 
cirurgião no hospital Samaritano, do 
Rio de Janeiro, afirma que a cirurgia 
robótica ajuda a superar desafios 
operacionais na forma minimamente 
invasiva e facilita um resultado mais 
previsível e seguro. 

“Os resultados que alcançamos 
com uso da robótica em cirurgias 
com superobesos é bastante encora-
jador: 50% menos complicações e 
70% menos reoperações. a desvan
tagem até o momento é o tempo op-
eratório, mas com o tempo e a ex-

periência dos cirurgiões isso tende a 
reduzir em breve”.

Para o cirurgião, o uso da máquina 
ajuda como um afastado do fígado 
(que tem um enorme volume nesses 
casos) e evita a lesão hepática, além 
de gerar imagens estáveis e em 3D 
e facilitar em termos ergonômicos. 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ATIVIDADE  FÍSICA E ABORDAGEM 
AO PACIENTE BARIÁTRICO SÃO 
DEBATIDAS DURANTE CONGRESSO 

A dinâmica envolvendo os pa-
cientes que passam pela cirurgia 
bariátrica e a necessidade de con-
scientização sobre a mudança de 
hábitos e a adoção da prática da 
atividade física para a manutenção 
do peso entraram na pauta do Curso 
em Saúde Física, durante o XVIII 
Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica realizado en-
tre os dias 4 e 7 de outubro, em Flo-
rianópolis (SC). A preocupação, prin-
cipalmente entre os educadores físi-
cos, se deve ao grande número de 
pacientes que não incluem os exer-
cícios físicos como parte da rotina 
depois da cirurgia, fator que, em 
muitos casos, acaba contribuindo 
para a recuperação do peso.

De acordo com a educadora física 
Rejane Marcon, do Rio Grande do 
Sul, entre os pacientes que não 
aderem à atividade física depois da 
cirurgia, 78% se deve à falta de mo-
tivação. Segundo ela, para reverter 
essa estatística, o trabalho com os 
pacientes deve ser iniciado antes 
mesmo do procedimento cirúrgico.

A educadora física explica que na 
fase pré-operatória já é possível 
melhorar sensivelmente a condição 
cardiorrespiratória do paciente, mas 
o mais importante nesse momento é 
conscientizá-lo sobre a necessidade 
de adotar uma rotina de exercícios 
para depois da cirurgia. “Pacientes 
com condições físicas reduzidas 
antes da cirurgia, se não tiverem a 
orientação adequada, continuam as-
sim depois”, analisa.

O educador físico Luís Fernando 
Coimbra, de Curitiba, salienta que 
pacientes obesos exigem uma 
atenção redobrada do profissional de 
Educação Física, uma vez que a 
biomecânica corporal é diferente dos 
demais frequentadores das acade-
mias. “São pessoas que têm re-
strições e exigem adaptações indi-
viduais na hora de prescrever o ex-
ercício. É fundamental estimular a 
adesão desses pacientes, porque, 
em geral, são pessoas com histórico 
de sedentarismo”, enfatiza.
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