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EDITORIAL

Caros cirurgiões bariátricos.

A SBCBM orienta os associados que foram aprovados para Título de Área de Atuação em 
Cirurgia Bariátrica que, segundo a opção realizada antes do concurso, seja CBC ou CBCD, 
entrem em contato com o respectivo Colégio para solicitar a confecção do diploma, paga-
mento da taxa e oficialização da aprovação.

Colégio Brasileiro de Cirurgiões - CBC
Maria de Fatima Pereira 
Tel. (21) 2138-0654
E-mail: secretaria@cbc.org.br  
www.cbc.org.br 
Horário de funcionamento das 13h30 às 19h30

Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva - CBCD
Vera Lúcia Massaro Lima
Tel. (11) 3266-6201 / 3289 0741
E-mail: secretaria@cbcd.org.br 
www.cbcd.org.br 
Horário de funcionamento das 9h às 16h

Não perca mais tempo e solicite o quanto antes o seu certificado.

Boa leitura!

Josemberg Campos
Presidente da SBCBM

ORIENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO  
DE CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO

(...) entrem em 
contato com o 

respectivo colégio 
para solicitar a 

confecção do diploma, 
pagamento da taxa 

e oficialização da 
aprovação
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ESTUDOS REVELAM  
QUE CIRURGIA BARIÁTRICA 
PODE AUMENTAR A  
FERTILIDADE NOS HOMENS

A cirurgia bariátrica é reconhecida 
mundialmente por ser eficaz no  
 combate à obesidade severa e 

mórbida. Embora a cirurgia seja relacio-
nada ao trato gastrointestinal seus efei-
tos incidem sobre outras partes do corpo 
e, consequentemente, promovem uma 
grande contribuição no combate às doen-
ças associadas como, por exemplo, diabe-
tes, hipertensão, controle dos índices de 
colesterol e triglicérides, problemas orto-
pédicos, alguns tipos de cânceres, entre 
outros. Estudos recentes revelam que o 
procedimento também pode auxiliar com 
o aumento da fertilidade nos homens.

“A relação direta existente é que a obe-
sidade provoca um desequilíbrio na pro-
dução de hormônios responsáveis pela 
qualidade e quantidade do esperma. A 
perda ponderal promovida pela cirurgia 
bariátrica auxilia na regularização des-
sas funções e contribui com o aumen-
to na fertilidade nos homens”, explica 
Dr. Josemberg Campos, presidente da 
SBCBM – Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica.

EFICÁCIA COMPROVADA
O Instituto de Urologia e Rins, da Cleveland 
Clinic, nos Estados Unidos, realizou um 
dos principais estudos para avaliar as 
alterações no sémen e os níveis hormo-
nais em homens antes e após nove a doze 
meses da realização de cirurgia bariátrica, 
com a técnica da gastrectomia vertical. 

A perda ponderal promovida pelo procedimento auxilia na regularização  
da produção de hormônios responsáveis, entre outras coisas, pela qualidade  
e quantidade de esperma

Observou-se uma melhora considerável 
na fertilidade, com a perda de peso.

Quarenta e seis pacientes foram divididos 
em três grupos de acordo com análise de 
esperma inicial: 28,3% com azoosper-

mia (sem espermatozoides), 41,3% com 
oligospermia (espermatozoides inferiores 
a 15 milhões por ml) e 30,4% do grupo 
normal. A perda ponderal mostrou uma 
melhora percentual na contagem de tes-
tosterona em todos os grupos e significa-

FERTILIDADE
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tiva em homens com oligospermia.

Uma pesquisa da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas) que acompanhou 
durante dois anos 20 homens que pas-
saram pela cirurgia bariátrica avaliou 
o impacto das modificações no estilo 
de vida e qualidade do esperma desses 
pacientes. No final, o estudo concluiu que 
a perda de peso promovida pela cirurgia 
bariátrica não só não interferiu com a 
qualidade do esperma dos pacientes como 
aumentou a qualidade de função sexual.

Um estudo feito com seis pacientes que 

fizeram bypass gástrico na Penn State 
Milton S. Hershey Medical Center, nos 
Estados Unidos, acompanhou os indiví-
duos durante um, três, seis e doze meses 
após a cirurgia bariátrica. Passado o perí-
odo de um ano, detectou-se que os níveis 
de testosterona total urinário aumenta-
ram significativamente três meses após a 
cirurgia e permaneceram assim ao longo 
do estudo.

Não foi notada nenhuma alteração nos 
parâmetros do sémen ou concentrações 
de estrogênio no soro ou na urina. Embora 
seja um estudo com amostra pequena, as 

FERTILIDADE

medidas repetidas de análise de sêmen 
do pré-operatório para até um ano da 
realizaçã o da cirurgia são novas. Ainda de 
acordo com os resultados o aumento dos 
níveis de testosterona é, provavelmente, 
responsável pela tendência para a melho-
ria da função erétil masculina observado 
no estudo.

MULHERES PODEM ENGRAVIDAR
Assim como nos homens o excesso de 
peso e a obesidade também prejudicam a 
fertilidade feminina e podem comprome-
ter a gestação. Porém, já é notório que a 
cirurgia bariátrica permite que as mulhe-
res operadas possam realizar o sonho da 
gravidez com mais facilidade e ter uma 
gravidez mais segura e saudável. Além 
disso, o tratamento cirúrgico da obesidade 
diminui as chances da futura mãe ter dia-
betes gestacional, eclampsia, parto pre-
maturo ou até mesmo aborto espontâneo. 

Estudos mostram que engravidar com gran-
de excesso de peso aumentam os riscos de 
a criança sofrer com o mesmo problema. 
“Por segurança as mulheres que realizarem 
cirurgia bariátrica só poderão engravidar 
um ano e meio da realização da opera-
ção. Vale ressaltar que é preciso redobrar 
os cuidados na hora de manter relações 
sexuais. Nos três primeiros meses a mulher 
deve usar anticoncepcional e o parceiro 
preservativo, que serve de segurança extra 
para caso o corpo não absorva corretamen-
te o remédio”, alerta Dr. Josemberg.
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CARTEIRINHA DE 
IDENTIFICAÇÃO DO  
PACIENTE BARIÁTRICO

Você já ouviu falar da Carteira 
de Identificação do Paciente 
Bariátrico? A carteirinha foi cria-

da para facilitar o atendimento ade-
quado de pessoas que passaram por 
uma cirurgia bariátrica ou metabólica, 
principalmente em emergências ou em 
rotinas de diagnósticos. O objetivo é que 
o documento funcione como um mapa 
das mudanças promovidas no corpo 
do pacientes submetidos aos procedi-
mentos.

“A carteira de identificação é uma 
forma de reunir informações impor-
tantes sobre o paciente e contribuir 
para sua segurança”, explica o presiden-
te da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM), Dr. 
Josemberg Campos. Entre os dados 
inclusos no documento estão o tipo 
sanguíneo, doenças associadas, o nome 
do cirurgião, a data do procedimento e a 
técnica utilizada. 

O paciente pode adquirir a Carteira 
de Identificação junto aos cirurgiões 
bariátricos associados à SBCBM, que 
fica responsável pelo fornecimen-
to do documento ao profissional. 
Portanto, os interessados em ter o 
documento devem procurar direta-
mente seus médicos para verificar a 
disponibilidade. “A SBCBM não emite 
a carteirinha para pacientes, mas ofe-
rece esta possibilidade aos cirurgi-

ões associados que desejem fazê-lo”, 
explica o presidente da SBCBM.

DESCONTOS
Em julho de 2016 a Assembleia 
Legislativa de São Paulo aprovou um 
projeto de lei que dá desconto para pes-
soas submetidas ao tratamento cirúrgi-
co da obesidade de 30% a 50% no valor 
integral das refeições em restaurantes 
à la carte e em rodízios. Restaurantes 
por quilo não fazem parte da lei, que 
entrará em vigor a partir da publicação 
no Diário Oficial.

O critério utilizado para garantir o des-
conto é a apresentação de um laudo 
médico ou da Carteira de Identificação 

CARTEIRINHA

de Paciente Bariátrico e Metabólico 
atestando que o paciente foi submetido 
a uma cirurgia bariátrica. Esta situa-
ção é válida apenas para o Estado de 
São Paulo. Outros municípios e estados 
possuem iniciativas similares, mas o 
paciente deverá se informar diretamen-
te nos órgãos públicos competentes.

“A carteirinha foi criada há mais de cinco 
anos com o objetivo de identificar as 
pessoas operadas. Pacientes que pre-
tendem receber os benefícios da nova 
lei devem procurar seu médico. Se não 
houver disponibilidade da carteira de 
identificação, é possível ter em mãos o 
laudo para comprovar a cirurgia bariátri-
ca”, diz o Dr. Josemberg Campos.
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CONSENSO LATINO-AMERICANO 
DE NUTRIÇÃO ESTABELECE 
MELHORES PRÁTICAS NO 
MANEJO DE PACIENTES DE 
CIRURGIA BARIÁTRICA

Mais de 40 nutricionistas de 
12 países latino-america-
nos produziram o Consenso 

Latino-americano de Nutrição Bariátrica 
(CLANUB). O documento reúne e esta-
belece as melhores práticas no mane-
jo nutricional pré e pós-operatório em 
pacientes submetidos à cirurgia bariá-
trica/metabólica, além de oferecer guias 
e ferramentas para que nutricionistas 
selecionem os melhores alimentos para 
cada fase do tratamento de acordo com 
os costumes e a disponibilidade em 
cada região da América Latina. 

O CLANUB será apresentado durante o 
21º Congresso Mundial da International 
Federation for the Study of Obesity and 
Metabolic Disorders, que será realizado 
no Rio de Janeiro entre 28 de setembro 
e 1º de outubro.

“A avaliação, a preparação e o segui-
mento nutricional do paciente são deci-
sivos para o êxito das cirurgias. Por isso, 
especialistas em nutrição das principais 
equipes de cirurgia bariátrica e metabó-
lica da América Latina se reuniram para 

Após dois anos de elaboração documento final reúne diversos temas como as fases 
e as características do tratamento nutricional pré e pós-cirúrgico, suplementação 
nutricional, maneiras de preparo dos pratos típicos de cada região, entre outros

MATÉRIA DE CAPA
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MATÉRIA DE CAPA

definir quais deveriam ser as melho-
res práticas no manejo nutricional dos 
pacientes submetidos a estes proce-
dimentos”, explica Natália Pampillon, 
nutricionista argentina e uma das coor-
denadoras do CLANUB.

A elaboração do Consenso começou em 
2014 a partir de uma pesquisa feita 
com 28 profissionais de nove países. 
Nos anos seguintes foram realizados 
encontros em congressos internacionais 
em que foram discutidos diversos temas 
como as fases e as características do 
tratamento nutricional pré e pós-cirúr-
gico, suplementação nutricional e pratos 
típicos de cada região, com diferentes 
formas de preparo. 

“O consenso é um guia para que todas 
as equipes bariátricas da América Latina 
realizem as práticas recomendadas, 
adaptando-as as suas realidades, de 
acordo com a disponibilidade de alimen-
tos e suplementos nutricionais”, comen-
ta Alessandra Coelho, nutricionista bra-
sileira que participou da elaboração do 
CLANUB e presidente da Comissão de 
Especialidades Associadas da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (COESAS-SBCBM).

Abordagem multidisciplinar
A obesidade e as doenças metabólicas 
são causadas por uma associação de 
diversos fatores, entre eles os hábitos 
de vida, as características genéticas e o 
comportamento das pessoas. Por isso, 
qualquer tratamento para estas condi-
ções crônicas exige abordagem multi-
disciplinar. No caso da cirurgia bariátri-
ca/metabólica, isto se torna ainda mais 

importante, pois os procedimentos pro-
movem alterações no funcionamento do 
organismo e exigem que o paciente se 
adeque a uma nova realidade e estilo 
de vida.

“Os pacientes necessitam de acom-
panhamento e aconselhamento para 
conseguirem se adequar a uma roti-
na completamente diferente, com ali-
mentação saudável, prática regular 
de exercícios e também uma nova 
realidade psicossocial. Por isso a atua-
ção de especialistas associados, como 
nutricionistas, psicólogos, educadores 
físicos, endocrinologistas, nutrólogos, 
psiquiatras, terapeutas ocupacionais, 

fisioterapeutas, entre outros, é funda-
mental”, afirma Andrea Levy, psicóloga 
e vice-presidente da COESAS-SBCBM.

21º CONGRESSO MUNDIAL IFSO
O congresso mundial da IFSO 
(International Federation for the 
Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders) acontecerá no Windsor 
Barra Hotel, na Barra da Tijuca e o 
simpósio da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica será 
no Maracanã Hall, no dia 30 de setem-
bro, entre 16h30 e 18hs. Esta é a 
segunda vez que o País recebe o even-
to. A primeira foi em 2002 na cidade 
de São Paulo.
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ESTUDO APONTA PERDA DE ATÉ 
10 ANOS NA EXPECTATIVA DE 
VIDA DE PESSOAS OBESAS

Uma pesquisa publicada na 
revista médica inglesa The 
Lancet revelou que estar 

acima do peso (IMC entre 25kg/
m² e 29,9kg/m²) pode reduzir a 
expectativa de vida em um ano. 
Nos indivíduos com obesidade 
moderada (IMC entre 30kg/m² 
e 34,9kg/m²) o tempo pode ser 
de três anos e chegar a dez 
anos nos casos de obesidade 
severa (IMC entre 35kg/m² e 
39,9kg/m²). O levantamento foi 
realizado por pesquisadores da 

Método mais eficaz no combate à obesidade mórbida, cirurgia bariátrica pode 
aumentar o tempo de vida dos pacientes devido ao controle das comorbidades 
como diabetes e hipertensão, além da diminuição das complicações cardiovascula-
res relacionadas ao excesso de peso

Universidade de Cambridge, no 
Reino Unido, e revelou também 
que o risco de morte em homens, 
antes dos 70 anos, aumentou de 
19% em indivíduos com peso 
normal, para 29,5% nos modera-
damente obesos. No sexo femi-
nino a relação de aumento é de 
11% para 14,6%.

Ut i l izando dados de grandes 
estudos real izados em 32 paí-
ses , de  quat ro  cont inentes , 
entre 1970 e 2015, a pesqui-

sa dividiu amostras de acordo 
com o IMC ( Índice de Massa 
Corporal )  dos pacientes e com-
parou as causas de óbitos em 
cada grupo dist into. A pr incipal 
percepção foi  o aumento nos 
r i scos  de doenças  respi rató-
r ias , cânceres , AVC (Acidente 
Vascular  Cerebra l )  e  doença 
cardíaca coronariana.

Para o Dr. Josemberg Campos, 
Presidente da SBCBM - Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica 

ACREDITAÇÃO
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e Metabólica, estudos como este 
corroboram para que a cirurgia 
bariátrica se consolide como o 
método mais eficaz no comba-
te à obesidade mórbida. “Além 
da perda de peso a cirurgia 
possibil ita o controle de doen-
ças associadas como diabetes, 
hiper tensão, alguns t ipos de 
cânceres, diminuição das com-
p l i c a çõ e s  c a rd i ova s cu l a r e s 
relacionadas ao peso excessi-
vo, entre tantos outros proble-
mas. O obeso ainda sofre muita 
discriminação e isso auxilia o 
paciente a melhorar sua auto-
estima e consequentemente o 
convívio social”, diz.

ESTUDOS COMPROVAM EFICÁCIA
Uma recente pesquisa feita pelo 
Instituto de Pesquisa em Saúde 
Coletiva com pacientes aten-
didos pelo sistema de saúde 
Veterans Affairs , em Seattle, 
nos Estados Unidos revelou que 
pacientes obesos que se subme-
teram à cirurgia bariátrica apre-
sentaram uma taxa de sobrevida 
maior, em longo prazo, quando 
comparados a pacientes obesos 
que não realizaram o procedi-
mento. Os operados registraram 
taxas de mortalidade de 2,4% 
em um ano, 6,4% em cinco anos 
e 13,8% em 10 anos, enquanto 
nos não operados as taxas foram 
de 1,7%, 10,4% e 23,9%, respec-
tivamente.

Vale ressaltar  que a evolução 
dos materiais  e equipamentos 
ut i l i zados  nas  c i rurg ias  tor-
nou os procedimentos menos 

invasivos , mais rápidos , segu-
ros  e  com tempo menor  de 
recuperação e  que os  cr i té-
r ios de seleção dos pacientes 
estabelecidos pela Resolução 
n°  2 .131/15 estão cada vez 
mais r ígidos. “Além dos cr i té-
r ios estabelecidos é fundamen-
tal  fazer uma anál ise r igorosa 
das  condições  de  saúde do 
paciente , qual i f icação do cirur-
gião, estrutura hospitalar, téc-
nica ut i l izada, além do acom-
panhamento mult id isc ipl inar”, 
comenta o presidente.

CIRURGIA BARIÁTRICA
A cirurgia bariátrica é indicada 
quando o médico e o paciente 
se convencem que as tentativas 
colocadas em prática para elimi-
nar peso por meio de tratamento 
clínico, como exercícios físicos, 
reeducação alimentar e medi-
camentos, não surtiram o efeito 
esperado.

De acordo com as or ientações 
da  Resolução  n°  2 .131/15 , 
e s t abe lec idas  em reun ião 
conjunta com o Ministér io da 
Saúde e o Conselho Federal  de 
Medicina, a  c irurgia é l iberada 
apenas para pacientes com IMC 
igual  ou maior que 40kg/m² e 
pode ser  real izada em casos 
de IMC entre 35kg/m² e 40kg/
m², desde que o paciente tenha 
comorbidades como, por exem-
plo , d iabetes  e  h iper tensão. 
O IMC é calculado a par t i r  da 
divisão do peso pela altura ao 
quadrado.

Em 2015 foram realizadas no 
país cerca de 93,5 mil cirurgias 
bariátricas, número 6,5% maior 
no comparativo com 2014 quan-
do foram realizados aproxima-
damente 88 mil procedimentos. 
Deste total, entre 8% a 10% das 
cirurgias foram feitas no sistema 
público de saúde (SUS).

ACREDITAÇÃO
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ESTUDO

ACCREDITED BARIATRIC 
CENTRES HAVE FEWER 
COMPLICATIONS

P atients who have weight-loss 
operations at non-accredited 
bariatric surgical facilities in 

the US are up to 1.4 times likelier 
to experience serious complica-
tions and more than twice as like-
ly to die after the operation com-
pared with patients who undergo 
these procedures at accredited 
bariatric surgical centres, accor-
ding to a paper published in the 
Journal of the American College 
of Surgeons. These results from 
a systematic review of published 
medical studies included more 
than one million patients.

These findings have potential 
implications for the increasing 
number of people who choose 

surgical treatment for obesity. An 
estimated 179,000 people unde-
rwent gastric bypass, gastric ban-
ding, and other bariatric opera-
tions in 2013 versus 158,000 
two years earlier, according to the 
American Society for Metabolic 
and Bariatric Surgery (ASMBS). 
The researchers called their new 
analysis the first comprehensive 
review of the best available evi-
dence comparing bariatric surgi-
cal results in accredited versus 
non-accredited US centres.

“A preponderance of scientific evi-
dence demonstrates that baria-
tric surgery becomes safer with 
accreditation of the surgical cen-
tre,” said principal investigator, 

DrJohn Morton, chief of baria-
tric and minimally invasive sur-
gery, Stanford University School 
of Medicine, CA. “Accreditation 
makes a big difference.”

Despite the published eviden-
ce, the Centers for Medicare & 
Medicaid Services (CMS) no lon-
ger requires Medicare patients 
to undergo covered bariatric sur-
gical procedures at an accredi-
ted bariatric centre. The agency’s 
decision in 2013 reversed a 2006 
CMS policy to limit coverage for 
bariatric operations to only those 
performed at accredited bariatric 
surgical facilities.

Facility accreditation has been 
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available in the bariatric surgery 
field for more than a decade. 
The American College of Surgeons 
(ACS) and the ASMBS merged 
their similar accreditation pro-
grams in 2012 to create the 
unified Metabolic and Bariatric 
Surgery Accreditation and Quality 
Improvement Program (MBSAQIP). 
Currently more than 700 cen-
tres in the country now hold this 
accreditation, according to the 
MBSAQIP. This credential designa-
tes that a surgical facility has met 
rigorous standards for high-quali-
ty surgical care.

According to the ASMBS, most 
bariatr ic surgical procedures 
performed in recent years were 
minimally invasive laparoscopic 
procedures.

Morton, MBSAQIP Co-Chair and 
immediate past president of the 
ASMBS, said his prior research 
found that laparoscopic bariatric 
operations have fewer posto-
perative complications than do 
traditional “open” surgical pro-
cedures.

“Even though we use little inci-
sions, it’s still a big operation,” 
he said. “Accreditation indicates 
that a bariatric surgical centre 
has the resources and experien-
ce in place to take care of any 
complications that may poten-
tially occur.”

In their review article, ‘Bariatric 
Surgery Outcomes in  US 
Accredited vs Non-Accredited 
Centers: A Systematic Review’, 

Morton and first author, Dr Dan 
Azagury, also from Stanford, 
included 13 studies published 
between 2009 and 2014 and 
totalling more than 1.5 million 
patients. Morton acknowledged 
that a number of patients might 
be duplicates because some stu-
dies used the same national 
database, and therefore he could 
estimate a total in excess of one 
million patients.

Eight of 11 studies that evalua-
ted postoperative complications 
found that undergoing a baria-
tric operation in an accredi-
ted facility reduced the odds of 
having a serious complication 
by 9 to 39 percent (odds ratios 
of 1.09 to 1.39), the researchers 
reported.

The difference was reportedly 
even more pronounced for the 
risk of death occurring in the 
hospital or up to 90 days pos-
toperatively. Six of eight studies 
that reported mortality showed 
that the odds of dying after a 
bariatric procedure, while low at 
an accredited centre, was 2.26 
to 3.57 times higher at a non-ac-
credited facility.

Nearly all the studies used risk 
adjustment, which compensates 
for different levels of patient 
risk and which experts belie-
ve makes results more accura-
te. Only three studies (23 per-
cent) failed to show a significant 
benefit of accreditation, and 
those studies had limitations, 
according Morton. For instan-

ce, in one study most patients 
underwent their operations in a 
bariatric surgical collaborative, 
whose standards at even non-
-accredited centres were very 
similar to those of accredited 
centers, he said.

When analysing studies that 
reported average hospital char-
ges, Morton and Azagury found 
lower costs at accredited cen-
tres.
“Accredited bariatric surgical 
centres provide not only safer 
care but also less expensive 
care,” said Morton. “It’s worth it 
for patients to drive a few minu-
tes longer to an accredited cen-
tre, although the drive typically 
is short , with more than 700 
accredited centres nationwide.”

A systematic review was the best 
way to study this issue, accor-
ding to Morton. He said most 
insurers today will not cover 
surgical care at non-accredited 
bariatric centres, thus making 
it difficult to perform a rando-
mised controlled clinical trial, 
which is considered the gold 
standard in medical research.

Many private insurers, he explai-
ned, began to require accredita-
tion after CMS initially required 
it for reimbursement 10 years 
ago, before later reversing the 
policy. “These results provide 
important information that can 
be used to guide future policy 
decisions. Perhaps CMS should 
revisit this policy again,” Morton 
concluded.


