


ÍNDICE

2  •  Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

O Boletim SBCBM é uma publicação da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica, entidade filiada à IFSO – 
International Federation for the Surgery of 
Obesity. As opiniões emitidas em artigos assi-
nados não são, necessariamente, as mesmas 
da publicação.

Diretoria Nacional 2015 / 2016

Presidente: Josemberg Marins Campos (PE)
Vice-presidente: Claudio Corá Mottin (RS)
Secretário: Marcos Leão Vilas Boas (BA)

Vice-secretário: Antonio Carlos Valezi (PR)
Tesoureiro: Alexandre Amado Elias (SP)
Vice-tesoureiro: Mauricio Emmanuel  
Gonçalves Vieira (RJ)
Vice-presidente Executivo: Marçal Rossi (SP)

Rua Maestro Cardim, 560 – 16º andar – cj. 165
CEP: 01323-001 – Bela Vista – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3284-6951 - www.sbcbm.com.br

Produção Editorial
Target Estratégia em Comunicação
Tel.: (11) 3063-0477 - www.targetsp.com.br 

Jornalista Responsável
Ronald Nicolau – MTB 23.068
ronald@targetsp.com.br

Projeto Gráfico e diagramação
Beto Monteiro
betomonte@gmail.com

Redação
Diego Cordeiro, Italo Genovesi

Fotos
Divulgação  

4 ALERTA 6

9 DURABILIDADE

MATÉRIA DE CAPA

8 PESQUISA 11 PERCEPÇÃO

3 EDITORIAL

?



Caros cirurgiões bariátricos.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) repu-
dia qualquer tipo de irregularidade, praticada no sistema público ou pri-
vado, relacionada à cirurgia bariátrica e que onere pacientes e descumpra 
as leis vigentes no País.

Referente às matérias que citam supostas irregularidades envolvendo 
pacientes que fizeram cirurgia bariátrica na Santa Casa de Campo Grande 
(MS), pelo sistema público de saúde (SUS), a SBCBM, juntamente com seu 
departamento jurídico, acompanha a apuração do caso e aguarda o resul-
tado das investigações.

A cirurgia bariátrica é o melhor tratamento para as formas severas de 
obesidade e suas complicações trazendo melhora importante da qualida-
de de vida dos pacientes. No Brasil, os números de operações bariátricas 
realizadas dentro do sistema público ainda apresentam números distan-
tes do ideal. 

A SBCBM tem trabalhado para não somente aumentar estes números de 
modo que mais pacientes sejam beneficiados, mas também para que a 
cirurgia menos invasiva (videolaparoscopia) seja incluída como técnica 
preferencial para realização da operação no País. Acontecimentos isola-
dos como este não devem interferir negativamente na prática da cirurgia 
bariátrica e devem servir de estímulo para que se continue trabalhando 
continuamente para seu engrandecimento.

Boa leitura!

Josemberg Campos
Presidente da SBCBM
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EDITORIAL

A cirurgia bariátrica é 
o melhor tratamento 

para as formas 
severas de obesidade 
e suas complicações 

trazendo melhora 
importante da 

qualidade de vida dos 
pacientes
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SBCBM ALERTA SOBRE 
ESCOLHA CORRETA DO 
CIRURGIÃO PARA REALIZAÇÃO 
DE C IRURGIA BARIÁTRICA

R
econhecida como área de atu-
ação pelo CFM – Conselho 
Federal de Medicina, a cirurgia 

bariátrica vem crescendo expressi-
vamente no Brasil. Com isto, o país 
já é considerado o segundo com 
mais cirurgias bariátricas realizadas 
no mundo. Em 2015 foram realiza-

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica alerta sobre a escolha de 
cirurgião qualificado e associado à entidade e a importância do período pré e pós-
-operatório para a segurança do paciente e eficiência do procedimento

dos 93,5 mil procedimentos ficando 
atrás apenas dos Estados Unidos.

Os procedimentos menos invasivos 
utilizados atualmente, por laparos-
copia, possibilitam mais segurança 
ao paciente e um tempo menor de 
recuperação. A cirurgia não tem 

ALERTA

indicação como tratamento estético 
e sim para melhora de doenças e 
qualidade de vida. Deve ser reco-
mendada para pessoas com obesi-
dade mórbida, o que pressupõe ter 
pelo menos 40 quilos de excesso de 
peso, ou doenças graves relaciona-
das com a obesidade como diabetes 



Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica  •  5

É imprescindível conhecer o histórico 
do cirurgião e verificar se ele é mem-
bro da SBCBM. A consulta pode ser 
feita pelo site (www.sbcbm.org.br).

Saber se ele atua com equipe multi-
disciplinar que auxiliará no preparo 
e orientações pré-cirurgia e também 
por todo o acompanhamento pós-ci-
rurgia.

Também é importante saber qual a 
técnica que será utilizada na cirurgia. 
Ela deve constar na resolução 1942-
10 do Conselho Federal de Medicina, 
que regulamenta a cirurgia bariátrica 
no Brasil (www.portalmedico.org.br).

Se possível, visite o local (hospital 
ou clínica) onde será realizada a 
cirurgia.
Realizar todo o protocolo de exames 
pré e pós-operatórios. 

É recomendado que o paciente ema-
greça cerca de 5% a 10% de seu 
peso antes da cirurgia para melhorar 
sua condição clínica. Isso aumenta a 
segurança na operação.

O paciente deve passar por consulta 
pré-anestésica para o médico rever 
os exames e a avaliação clínica já 
feita. Essa consulta tem a finalida-
de de prevenir quaisquer problemas 
durante a cirurgia.

Seguir as orientações da equipe mul-
tidisciplinar, principalmente as nutri-
cionais, nas fases da alimentação 
pós-cirúrgica (líquida, pastosa e sóli-
da) e psicológicas, pois a adaptação 
psíquica às mudanças tão grandiosas 
que ocorrem no corpo durante o 
emagrecimento exigem acompanha-
mento e preparo.

DICAS PARA 
UMA BOA 
PREPARAÇÃO

ALERTA

tipo 2, hipertensão, dislipidemia, 
apneia do sono e doenças ortopédi-
cas severas.

Para o Presidente da SBCBM – 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica, Dr. 
Josemberg Campos, as técnicas uti-
lizadas atualmente contribuem com 
adequado índice de satisfação dos 
pacientes. 

“A escolha do cirurgião é fundamen-
tal.  maioria dos pacientes relata 
estar satisfeitos com o resultado. 
Para termos um índice nesse pata-
mar, deve ser ressaltado também 
o papel fundamental do preparo 
e acompanhamento multidiscipli-
nar no resultado final da cirurgia”, 
explica.

“Todo esse avanço pode ser preju-
dicado se o paciente não tiver uma 
boa preparação clínica antes da 
cirurgia. Uma avaliação rigorosa 

das condições de saúde do pacien-
te e extremamente necessária. É 
indicado também que o pacien-
te pesquise sobre a qualificação 
do cirurgião, estrutura hospitalar, 
técnica utilizada e siga rigoro-
samente as instruções da equipe 
que realizará o acompanhamen-
to multidisciplinar”, comenta Dr. 
Josemberg.

“É importante ressaltar que o 
paciente bem preparado adapta-se 
aos novos hábitos com mais facili-
dade e rapidez, melhorando a quali-
dade de vida em todos os aspectos. 
Transtornos psiquiátricos ou condi-
ções psicológicas que possam levar 
o indivíduo a uma mudança de con-
duta podem estar presentes e não 
devem necessariamente ser rela-
cionados ao pós-operatório”, res-
salta a psicóloga Andrea Levy, Vice-
Presidente da COESAS - Comissão 
de Especialidades Associadas da 
SBCBM. 
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OBESIDADE INFANTIL  
SERÁ DESTAQUE EM 
CONGRESSO MUNDIAL  
DE CIRURGIA BARIÁTRICA  
NO RIO DE JANEIRO
Assunto norteará as apresentações durante Simpósio da SBCBM-Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que acontecerá no Congresso Mundial da IFSO 
(International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders); no 
Brasil mais de 3 milhões de adolescentes entre 13 e 17 anos de idade estão com 
excesso de peso, desse total 1 milhão são obesos, de acordo com recente levanta-
mento do IBGE

A Pense – Pesquisa Nacional 
de Saúde do Escolar, 
divulgada recentemente  

 pelo IBGE - Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística revelou 
que 23,7% dos adolescentes entre 
13 e 17 anos de idade, no Brasil, 
estão com excesso de peso, o que 
representa cerca de 3,1 milhões de 
jovens. Desse total, 1 milhão são 
obesos, sendo 8,3% do sexo mascu-
lino e 7,3% do sexo feminino.

O estudo foi realizado em 2015 
com 16.608 alunos de 13 a 17 
anos do 5º ano fundamental até 
o 3º ano do ensino médio, de um 
total de 13,2 milhões de estudan-
tes nessa faixa etária em todo País. 
Além de responderem a uma série 
de perguntas, os alunos foram 
medidos e pesados pelos técnicos 
do IBGE.

SIMPÓSIO
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SIMPÓSIO

“São números preocupantes não só 
no Brasil, mas em todo mundo. 
Se nada for feito, os jovens que 
estão hoje na faixa do sobre peso 
provavelmente estarão obesos num 
futuro não muito distante”, salienta 
Dr. Josemberg Campos, presidente 
da SBCBM.

Foi feito também um levantamen-
to apenas com os alunos do 9º 
ano fundamental. Os questionários 
aplicados mostraram que a maior 
parte dos jovens está contente com 
o próprio corpo, porém, as meni-
nas revelaram maior preocupação 
e insatisfação com a aparência e 
21,8% responderam que se acham 
gordas ou muito gordas.

Este é o panorama que norteará as dis-
cussões e apresentações do Simpósio 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Bariátrica e Metabólica que aconte-
cerá durante o Congresso Mundial 
da IFSO (International Federation for 
the Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders) e abordará a cirurgia bariá-
trica/metabólica em adolescentes.

Entre os assuntos abordados estão: 
“Cirurgia Bariátrica/Metabólica em 
adolescentes – por que, quando e 
como? Dissecando o problema”; “Quão 
jovem é jovem demais?”; “Que proce-
dimento?”; “Padrões éticos e legais da 
cirurgia bariátrica em adolescentes”; 
“Impacto psicológico”; “Há lugar para 
as bandas?” e “Declaração da SBCBM 
sobre cirurgia bariátrica em adoles-
centes”.

“No país dos Jogos Olímpicos continu-
amos a bater recordes no número de 
jovens obesos.  Os números exorbi-
tantemente crescentes da obesidade 

infantil demonstram que os hábitos 
de vida, tanto alimentares quanto 
relacionados à prática de atividade 
física pioram a cada ano, além da 
absoluta ausência de um tratamento 
clínico eficaz”, comenta o Dr. Marcos 
Leão Vilas Boas, membro da diretoria 
atual e autor de estudos sobre obesi-
dade infantil.

O congresso mundial da IFSO 
(International Federation for the 
Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders) acontecerá no Windsor 
Barra Hotel, na Barra da Tijuca, entre 
os dias 28 de setembro e 1° de 
outubro. O simpósio da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica será 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. 



8  •  Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

PESQUISA

Perfil dos associados:
Você é membro titular ou associado?

Se fizer parte de COESAS, qual sua espe-
cialidade?

Por favor, você é de qual estado/cidade?

Como costuma se informar sobre a 
SBCBM?

Visito o site
Checo meus e-mails e leio 
as newsletters
Troco informações nas redes sociais 
com colegas membros
Troco informações em aplicativos de 
mensagem com colegas membros 

 
Sexo:

Masculino
Feminino 

 
Consumo de informação:
Você costuma utilizar a internet para estu-
dar e aprender novas coisas?
 Sim.
 Não.

Tem costume de usar internet de segunda 
a sexta-feira? Quais dias?
 Segunda
 Terça
 Quarta
 Quinta
 Sexta
 
De segunda a sexta-feira, de que horas a 
que horas costuma usar mais a internet?
 Das 7h às 9h
 Das 10h às 12h
 Das 13h às 15h
 Das 16h às 18h
 Das 19h às 21h
 Das 22h às 24h
 Madrugada

Tem costume de usar a internet nos finais 
de semana?
 Sábado
 Domingo
 Ambos

E nos finais de semana, de que horas a que 
horas costuma usar mais a internet?
 Das 7h às 9h
 Das 10h às 12h
 Das 13h às 15h
 Das 16h às 18h
 Das 19h às 21h
 Das 22h às 24h
 Madrugada

Por quais razões, entre as que estão nesta 
lista, você usa a internet?
 Para me divertir ou como 
 entretenimento
 Para me informar e saber as notícias
 Passar o tempo/tempo livre 
 Para estudar/aprender 
 Por causa de um programa 
 específico/uma matéria específica 
 Como uma companhia
 Outros 
 NS/NR

Por qual dos seguintes motivos você não 
usa a internet? 
 Por falta de interesse
 Por falta de habilidade com o 
 computador
 Por falta de necessidade
 Por ter preocupações com segurança 
 ou privacidade 
 Para evitar o contato com conteúdo 
 perigoso 
 Outros
 NS/NR

Como costuma utilizar mais a internet: 
 Computador
 Tablet 
 Telefone celular
 E em segundo lugar?
 Computador
 Tablet 
 Telefone celular

Costuma acessar a internet em:
 Casa
 Trabalho
 Deslocamentos

PESQUISA COMUNICAÇÃO SBCBM
Site, aplicativos e grupos de discussão: benefícios, oportunidades e ameaças
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PESQUISA

Considerando agora apenas o uso de redes 
sociais e de programas de troca de men-
sagens instantâneas, quais das seguintes 
opções que estão nesta lista você costu-
ma utilizar mais? Quantas vezes por dia/
semana?
 Facebook 
 WhatsApp
 Telegram 
 Youtube 
 Instagram 
 Google+
 Twitter 
 Skype 
 Linkedin 
 Outros 
 Não utiliza redes sociais 
 NS/NR

Pensando nos últimos 12 meses, você fez 
alguma das seguintes atividades na inter-
net e nas redes sociais?
 Participei de grupos científicos
 Acompanhei páginas de periódicos 
 científicos

O que você espera quando busca informa-
ções na internet?
 Resumos e análises científicos
 Estudos científicos completos
 Comentários de especialistas
Outros:

Em relação ao conteúdo, você prefere:
 Receber conteúdo científico que 
 melhore minha qualificação
 Receber conteúdo para compartilhar 
 com o público leigo
 Receber apenas notícias societárias
 Nenhum dos anteriores

Como você prefere receber este conteúdo:
 E-mail
 Aplicativos
 Redes Sociais

Você tem interesse em participar de gru-
pos de discussão da SBCBM?
 Sim
 Não

Em sua opinião, qual seria o melhor local 
para trocar experiências com associados?
 Grupo fechado no Facebook
 Fórum de discussão no 
 site da SBCBM
 Grupo de e-mail
 Aplicativos de mensagens 
 (WhatsApp, Telegram, Skype, etc.)
 Encontros presenciais periódicos 
 na SBCBM

Você baixaria novos aplicativos para parti-
cipar de grupos de discussão?
 Sim
 Não
Por quê? 

Com que frequência você acessa a área 
exclusiva do site?
 Todos os dias.
 Três vezes por semana.
 Duas vezes por semana.
 Uma vez por semana.
 Uma vez a cada 15 dias.
 Uma vez por mês.
 Nunca.

Que tipo de informação você busca na 
área exclusiva do site?
 Situação societária (mensalidade)
 Artigos científicos recomendados
 Termos de consentimento
 Material de apoio jurídico
 Posicionamentos da SBCBM 
 (reganho, técnicas cirúrgicas, ética, etc)
 Notícias sobre a SBCBM
 Tabela de honorários médicos

Que tipo de notícias sobre a SBCBM você 
gostaria de receber?
 Palavra do presidente
 Notas sobre as últimas reuniões 
 da diretoria
 Artigos comentados
 Outros
Quais? 
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DURABILIDADE

TEN YEAR OUTCOMES  
SHOWS DURABILITY OF RYGB
Roux-en-y gastric bypass is a dura-
ble operation for long-term weight 
loss and treatment of obesity-re-
lated comorbid disease, according 
to researchers from the University 
of Virginia, Charlottesville, VA. 
The study, which included 1,087 
patients who underwent RYGB 
procedures over a 20-year study 
period (1985–2004), reported 
that excess body mass index sig-
nificantly improved over time and 
a significant decrease in obesity-
-related comorbid disease persis-
ted at ten years of follow-up after 
RYGB.

The study, ‘10-year Outcomes 
After Roux-en-Y Gastric Bypass’, 
published in the Annals of 
Surgery, by researchers from 
the University of  Virginia , 
Charlottesville, VA, was desig-
ned to evaluate the clinical 
effectiveness and long-term 
durability of RYGB, and is belie-
ved to be the largest American 
series with a ten-year follow-up 
after RYGB. The researchers exa-
mined differences in pre-ope-
rative comorbidities, operative 
characteristics (laparoscopic vs. 
open), post-operative complica-
tions, annual weight loss, and 
current comorbidities ten years 
after surgery.

O U TCO M E S

After ten years, the researchers 
had complete data on 60% of 

patients (n=651 from 1,087 
patients). They report that 335 
patients (51.5%) underwent 
open RYGB and 316 (48.5%) 
had laparoscopic RYGB, with 34 
patients (10.8% of the laparos-
copic patients) requiring conver-

sion to open.

The researchers repor t that 
laparoscopic patients were more 
likely to be white (p=0.001) 
and older (p=0.004), with a 
lower incidence of psychiatric 
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DURABILIDADE

roscopic (51.4) versus the open 
(54.1) group (p=0.001).

In comparison, the open group was 
found to have a longer operative 
time (p=0.017) with higher rates 
of incisional hernia (p=0.025) and 
lower incidence of dumping syn-
drome (p=0.015).
However, no differences were 
found in comorbidity resolution, 
% total body weight loss and 
% excess BMI loss between the 
groups. Percentage excess BMI 
loss peaked at 74% by 24 mon-
ths, with 52% at ten years (both 
p<0.001).

“Our data confirm the long-term 
durability of RYGB for patients 

with morbid obesity. Given the 
current culture of value-driven 
health care, with an eye on quality 
and cost, it is more important than 
ever to provide the most efficient 
and effective treatment for the 
growing obesity epidemic. . .Roux-
en-Y Gastric Bypass remains an 
excellent and durable operation 
for long-term weight loss and tre-
atment of obesity-related comor-
bid disease,” the authors conclu-
de. “Laparoscopic RYGB results in 
highly favourable outcomes with 
reduced incisional hernia rates. 
These ten-year data help to more 
clearly define long-term outco-
mes and demonstrate outstanding 
reduction in comorbid disease 
after RYGB”.

(p=0.002) comorbidit ies and 
gallstones (p=0.001). They also 
found that laparoscopic patients 
were more likely to have had 
a previous cholecystectomy 
(p=0.021). The mean preopera-
tive BMI was lower in the lapa-



PERCEPÇÃO

BARIATRIC SURGERY CHANGES 
PATIENTS’ PERCEPTION OF FOOD

Not only does bariatric surgery 
help people lose weight may 
work by reducing the amount 

they eat, it can also change what 
they want to eat improving glycae-
mic control after surgery, according 
to research in Diabetes Care, the 
journal of the American Diabetes 
Association (ADA).

In the study, ‘Neuronal Food Reward 
Activity in Patients With Type 2 
Diabetes With Improved Glycemic 
Control After Bariatric Surgery’, the 
researchers, led by Sabine Frank 
of the University of Tubingen in 
Germany, sought to identify how the 
neuronal and behavioural reward 

centres in the brain, correlates with 
improved glycaemic control after 
bariatric surgery.

They established two patient groups 
with T2DM:tThe treatment group 
(n=12) consis-
ted of patients 
who had 
undergone 
Roux-en-Y 
g a s t r i c 
b y p a s s 
( R Y G B ) 
s u r g e r y, 

behaviour-related pathologies for 
the patients after RYGB than for 
similar obese subjects without sur-
gery but with impaired glycaemic 
control.

The fMRI analysis showed 
higher activation for the 

non-surgical group 
in areas associated 

with inhibition and 
reward as well 
as in the precu-
neus, a major 
connectivity hub 
in the brain. By 
contrast, patients 

after RYGB showed 
higher activation in 

the visual, motor, cog-
nitive control, memory, 

and gustatory regions.

The study is consistent with recent 
results from a study from the 
University of Texas Southwestern 
Medical Center, who reported in the 
journal Obesity, that brain scans 
showed severely obese women had 
very different responses to food than 
others that their reward centres, in 
effect, kept telling them to eat even 
after they were no longer hungry.

“In obese patients with diabetes, 
RYGB normalises glycaemic con-
trol and leads to food reward-rela-
ted brain activation patterns that 
are different from those of obese 
patients with less-well-controlled 
T2DM and without bariatric sur-
gery,” the authors concluded. “The 
differences in food reward proces-
sing might be one factor in deter-
mining the outcome of bariatric 
surgery in patients with T2DM”.

and a control group consisted of 
patients who did not undergo sur-
gery (n=12). The groups were mat-
ched for age and current BMI. 
HbA1c was matched by using the 
presurgical HbA1c of the RYGB 
group and the current HbA1c of 
the nonsurgical group. Neuronal 
activation during a food reward 
task was measured using functio-
nal MRI (fMRI) and behavioural 
data were assessed through ques-
tionnaires.

OUTCOMES
They reported that in the first 
group, RYGB improved HbA1c from 
7.07±0.50 to 5.70±0 (16%, p<0.05) 
and BMI from 52.21±1.90 to 
35.71±0.84 (p<0.001). Behavioural 
results showed lower wanting and 
liking scores as well as lower eating 


