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Caros cirurgiões.

Apresentamos aqui mais uma edição pronta de nosso Boletim. Está traz um 
levantamento publicado na Revista médica “The Lancet”, feito pelo Imperial 
College de Londres com novos e alarmantes números globais da obesidade. De 
acordo com o estudo, 13% da população mundial está obesa, ou seja, um em 
cada oito adultos. O quadro fica ainda mais grave com a projeção que aponta 
que este número pode chegar a 20% em 2025.

Sem dúvida um tema que merece nossa reflexão, pois se nada for feito até lá, 
teremos uma geração de pessoas doentes em todo o mundo, principalmente 
afetadas pelas doenças associadas como diabetes e hipertensão.

Outro assunto desta edição é justamente sobre a hipertensão, uma das comor-
bidades listadas no rol do Conselho Federal de Medicina para indicação da 
cirurgia bariátrica que, juntamente com o diabetes tipo 2, é uma das doenças 
associadas à obesidade que apresentam maiores riscos para pessoas obesas. 
Em 26 de abril celebramos o Dia nacional de prevenção e combate à hiperten-
são arterial.

Também nesta edição uma matéria sobre ansiedade pré-operatória. Saber lidar 
com a insegurança e a ansiedade antes de qualquer procedimento cirúrgico 
nem sempre é uma tarefa fácil. Na cirurgia bariátrica não é diferente, especial-
mente porque após a operação o paciente deve estar firmemente comprome-
tido a seguir um tratamento médico pelo resto da vida. A cirurgia bariátrica é 
apenas o primeiro passo.

Ansiedade e insegurança ajudam pacientes e avaliar com profundidade suas 
escolhas, a tirar todas suas dúvidas e a consolidar alguns conceitos importantes 
na jornada pelo resgate da qualidade de vida e da saúde.
Boa leitura a todos e lembrem-se que queremos saber a opinião dos nossos 
associados sobre o Boletim. 

Participe mandando suas sugestões e comentários. Estamos aguardando.

Josemberg Campos
Presidente SBCBM
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A OBESIDADE NO MUNDO

EDITORIAL

13% da população 
mundial está obesa, 

ou seja, um em 
cada oito adultos. 

O quadro fica ainda 
mais grave com a 

projeção que aponta 
que este número 

pode chegar a 20% 
em 2025
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26 DE ABR IL D I A N AC I O N A L 
D E P R E V E N ÇÃO E COMBATE  
À H I P E RT E N S ÃO  ARTER IAL

Comprovadamente eficaz no 
combate à obesidade, a cirur-
gia bariátrica também promove 

melhoras significativas em pacientes 
com hipertensão, uma das mais de 
60 doenças associadas à obesidade. 
Estudos internacionais (referências 
abaixo) mostram claramente como 
pacientes submetidos ao tratamento 
cirúrgico da obesidade também se 
beneficiam da melhora ou remissão 
da hipertensão. Uma revisão sistemá-
tica com metalinguagem¹ conduzida 
nos EUA, por exemplo, mostrou que 
61% dos 22.904 pacientes submeti-
dos ao procedimento controlaram a 
doença e 78% apresentaram remissão 
ou controle da doença. 

A hipertensão é uma das comorbida-
des listadas no rol do CFM – Conselho 
Federal de Medicina para indicação 
da cirurgia bariátrica e, juntamente 
com o diabetes tipo 2, é uma das 
doenças associadas à obesidade com 
maiores riscos para pessoas obesas.

A cirurgia bariátrica é reconhecida 
como área de atuação pelo CFM e 
vem crescendo expressivamente no 
Brasil, que é o segundo país com mais 
cirurgias realizadas. Em 2015 foram 
realizados 93,5 mil procedimentos. 
Do número total de cirurgias feitas no 
Brasil estima-se que entre 8% a 10% 
são feitas pelo SUS.. 

HIPERTENSÃO

REFERÊNCIAS:
¹ - http://jama.jamanetwork.com/arti-
cle.aspx?articleid=199587
 
² - http://journals.plos.org/plosme-
dicine/article?id=10.1371/journal.
pmed.1001925
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A SBCBM segue as diretrizes que 
foram estabelecidas em reunião 
conjunta com Ministério da Saúde 
e Conselho Federal de Medicina, 
que gerou a Resolução CFM n° 
1766, de 13 de maio de 2005, 
atualizada posteriormente para 
resolução CFM n° 2.131/15. Nela 
estão definidas as indicações para 
a cirurgia bariátrica, como deve ser 
montada a equipe multidisciplinar 
que fará o acompanhamento de 
cada paciente, os tipos de cirur-
gias autorizadas no Brasil, além de 
outras diretrizes legais.

De acordo com as orientações da 
resolução a cirurgia é liberada 
apenas para pacientes com IMC 
igual ou maior que 40 e pode ser 
realizada em casos de IMC entre 35 
e 40, desde que o paciente tenha 
comorbidades como, por exemplo, 
o diabetes ou hipertensão. O IMC 
é calculado a partir da divisão do 
peso pela altura ao quadrado.

CIRURGIA 
BARIÁTRICA

EXPECTATIVA
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S B C B M ORIENTA PAC IENTES 
O B E S O S A S E VAC I N A R E M 
CONTRA O H1N1 PO R S E R E M 
D E G R U PO DE R ISCO

A temporada de gripe que normal-
mente inicia junto com o inverno, 
no mês de junho, começou este 

ano no Brasil três meses antes. A princi-
pal preocupação é com o surto de casos 
de H1N1, um subtipo do influenzavírus 
A. Por conta disso, oito Estados decidiram 
antecipar em algumas cidades a campa-
nha de vacinação, inicialmente progra-
mada para começar em 30 de abril.

A vacinação é feita por grupos priori-
tários, tendo início com profissionais 
da área de saúde passando por ges-
tantes, idosos, crianças entre 6 meses 
e 5 anos, mulheres que deram à luz 
há menos de 45 dias, povos indígenas 
e portadores de doenças crônicas ou 
outras que afetem o sistema imu-
nológico. Neste caso, enquadram-se 
os obesos mórbidos ou grau 3, que 
são aqueles que possuem o índice de 
massa corporal (IMC) maior ou igual a 
40kg/m². No caso de síndrome meta-
bólica grave ou de diabetes a vacina-
ção também deverá ser realizada.

Para os pacientes que já foram operados 
deverá ser feita uma avaliação individua-
lizada pelo cirurgião, levando em conta o 
tempo de pós-operatório, recuperação e a 
situação das comorbidades com o objeti-

Pessoas com índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 40kg/m² 
apresentam maior risco do desenvolvimento de complicações relacionadas  
à gripe, particularmente H1N1, e por isto devem procurar o médico-cirurgião  
para realização do pedido médico comprovando sua condição e a necessidade 
de imunização. No caso de pacientes já operados, o médico deve avaliar  
a condição clínica para autorizar ou não a imunização.

vo de definição do melhor momento para 
realização da vacina, que deverá ser apli-
cada de acordo com a solicitação médica.

Vale destacar que a prevenção é sempre 
o melhor método de evitar qualquer tipo 

de doença. No caso do vírus da gripe, 
ações simples como lavar bem as mãos 
com certa frequência, utilizar álcool em 
gel e também manter ambientes venti-
lados, podem inibir muito a transmissão 
do vírus.

H1N1



PESQUISA APONTA QUE 
OBESIDADE AFETA 13% DA 
POPULAÇÃO ADULTA NO MUNDO 
E PODE CHEGAR A 20% EM 2025

A revista  médica  “The 
Lancet” publ icou uma 
pesquisa realizada pelo    

 Imperial College de Londres 
com novos e alarmantes núme-
ros globais da obesidade. De 
acordo com o levantamento 641 

Levantamento também revela que a obesidade mórbida atinge  
55 milhões de pessoas, sendo 1% nos homens e 2% nas mulheres

milhões de adultos, o que cor-
responde a 13% da população 
mundial, estão obesos, ou seja, 
um em  cada oito adultos. O 
quadro fica ainda mais grave 
com a projeção que aponta que 
este número pode chegar a 20% 
em 2025.

Considerado um dos mais abran-
gentes estudos sobre o assun-
to com base de dados de 19 
milhões de pessoas maiores 
de 18 anos de 186 países, o 
trabalho mostra que em 1975, 

3,2% dos homens eram obesos, 
número que passou para 10,8% 
(266 milhões) em 2014. Entre as 
mulheres a relação é de 6,4% em 
1975 para 14,9% (375 milhões) 
em 2014.
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CIRURGIA BARIÁTRICA

MATÉRIA DE CAPA

rio mundial. “De fato é um núme-
ro muito elevado e se nada for 
feito com os obesos de hoje eles 
serão os obesos mórbidos dos 

Para o Dr. Josemberg Campos, 
Presidente da SBCBM - Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica, o resultado do 
estudo revela um perigoso cená-
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MATÉRIA DE CAPA

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 alimen-
tar e medicamentos, não surtiram o efeito 
esperado.

De acordo com as orientações da Resolução 
n° 2.131/15, a cirurgia é liberada apenas 
para pacientes com IMC igual ou maior que 
40kg/m² e pode ser realizada em casos de 
IMC entre 35kg/m² e 40kg/m², desde que 
o paciente tenha comorbidades como, por 
exemplo, diabetes e hipertensão. O IMC é 
calculado a partir 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 quando 
foram realizados aproximadamente 88 mil 
procedimentos. Deste total, entre 8% a 10% 
das cirurgias foram feitas no sistema público 
de saúde (SUS).

próximos estudos. Além disso, as 
doenças relacionadas à obesida-
de como diabetes, hipertensão, 
problemas ortopédicos, apneia do 
sono, entre outras, terão maior 
incidência global”, comenta.

Ainda de acordo com números 
do estudo, em todo o mundo a 
obesidade mórbida atinge 55 
milhões de pessoas, sendo 1% 
nos homens e 2% nas mulheres. 
Em casos desse tipo a cirurgia 
bariátrica é comprovadamente o 

método mais eficaz no combate 
à obesidade e, principalmente, 
às doenças associadas.“

Além da perda de peso a cirurgia 
possibilita o controle de algu-
mas doenças associadas rela-
cionadas ao peso excessivo. Isso 
confere ao paciente a melhora da 
autoestima e consequentemente 
sua ressocialização, já que o 
obeso, em geral , ainda sofre 
muita discriminação”, acrescenta 
Dr. Josemberg.
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É N AT U RA L E S A U DÁV E L 
SENTIR TENSÃO A N T E S DE 
UMA C IRURGIA  B A R I ÁT R I CA

Saber lidar com a insegurança 
e a ansiedade antes de qual-
quer procedimento cirúrgico 

nem sempre é uma tarefa fácil. Na 
cirurgia bariátrica não é diferente, 
especialmente porque após a ope-
ração o paciente deve estar firme-
mente comprometido a seguir um 
tratamento médico pelo resto da 
vida. A cirurgia bariátrica é apenas 
o primeiro passo.

Portanto, nada mais natural do 
que sentir um frio na barriga e 
tensão, mas este sentimento pode 
ser saudável e importante: é uma 
ótima oportunidade para avaliar 
se ele realmente está preparado 
para enfrentar uma mudança de 
hábitos importante e permanente. 
É neste momento que o paciente 
pensa na segurança, se ele seguirá 
mesmo todas as orientações da 

equipe multidisciplinar, se perde-
rá o peso necessário e se o resul-
tado valerá a pena.

O segredo é respirar fundo e res-
peitar seu próprio tempo, con-
versar com outros pacientes que 
passaram pelo tratamento e pro-
fissionais de saúde de confiança. 
Tirar todas as dúvidas com os 
integrantes da equipe multidisci-

Ansiedade e insegurança ajudam pacientes e avaliar com profundidade suas 
escolhas, a tirar todas suas dúvidas e a consolidar alguns conceitos importantes 
na jornada pelo resgate da qualidade de vida e da saúde

ANSIEDADE
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ANSIEDADE

plinar a respeito do procedimento 
e do pós-operatório. Assim, haverá 
tempo para se acostumar a algu-
mas ideias e adquirir segurança 
para embarcar de vez em uma 
jornada pelo resgate da qualidade 
de vida e da saúde.

Caso a ansiedade e a dúvida 
sejam muito grandes , o pacien-
te  poderá  ava l ia r  com sua 
equipe mult id isc ip l inar  adiar 
a  c i rurgia bar iátr ica para se 
preparar  melhor. O impor tante 
é estar  seguro para obter os 
melhores resultados do trata-
mento.

A l g u n s  s i n t o m a s  c o m u n s 
d e s t a  te n s ã o  p r é - o p e r a tó r i a 
são  a l te rações  na  fome e  no 
sono ,  in t rospecção  e  sens ib i -
l idade .

A famíl ia pode ajudar bastante 
neste processo, mesmo que não 
esteja em total  acordo quanto à 
real ização da cirurgia bariátr i-
ca . Em primeiro lugar é preci-
so ter  empatia , compreender e 
respeitar  a decisão do pacien-
te . Apenas ele sabe o quanto é 
árduo lutar  contra esta doença 
grave e  de d i f íc i l  t ratamen-
to. I r  a  palestras e consultas 
para entender melhor como é 
feito o tratamento cirúrgico da 
obesidade é uma boa forma de 
dar supor te ao paciente. Evitar 
a cr í t ica e oferecer um diálo-
go respeitoso sobre o assunto 
também é fundamental .

A cirurgia bariátr ica é , atual-

mente, segura e a expectat iva 
é que a aprovação pelo CFM 
da área de atuação em cirur-
gia bariátr ica permita formar 
c i ru rg iões  bar iá t r i cos  a inda 
mais  qual i f icados , aumentan-
do a segurança do tratamento 
cirúrgico da obesidade.

“Será que eu posso tentar  mais 
uma dieta e programa de at ivi-
dades f ís icas?”

“Será que estou fazendo a coisa 
cer ta?”

“Por  que exagere i  tanto  na 
hora de comer?”

Se  es tas  perguntas  passam 
pela  sua  cabeça , sa iba  que 
elas são naturais  e saudáveis , 
pois  fazem par te do amadure-
cimento do paciente , algo fun-
damental  para que ele supere 
todas as etapas envolvidas na 
cirurgia bariátr ica e recupere 
a saúde.

E  você , como l idou ou está 
l idando com a tensão pré-ope-
ratória?

Este texto fo i  escr i to com a or ien-
tação de psicólogos integrantes 
da Comissão de Especia l idade 
Associadas da SBCBM .
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E N D O S T I M’S L E S 
S T I M U LAT I O N SYSTEM 
APPROVED IN BRAZ IL

EndoStim’s minimally-inva-
sive therapy for gastroe-
sophageal reflux disea-

se (GERD)  has been approved 
in Brazil . The company recei-
ved approval from ANVISA, the 
Brazilian health authority, for 
its EndoStim II LES Stimulation 
System. EndoStim’s neurostimu-
lation therapy is a long-term tre-
atment option for patients with 
chronic reflux who may not be 
ideally treated with medication 
therapy. The minimally-invasive 
nature of the therapy is desig-
ned to preserve natural anatomy, 
thus avoiding most side effects 
sometimes associated with anti-
-reflux procedures.

“We believe that EndoStim will 
have an important impact in the 
treatment of GERD, a common 
disease in Brazil. EndoStim is 
unique because it truly addres-
ses the underlying problem 
of reflux without significantly 
changing the patient’s anatomy,” 
commented Dr.Richard Gurski , 
Chief of Digestive Surgery at 
the Hospital de Clinicas Porto 
Alegre, Brazil . “The published 
results so far are very promi-
sing; EndoStim can change the 
way we treat reflux, especially 

for patients who are unsatisfied 
with their medical therapy.”
Implantation of EndoStim’s sys-
tem is performed using standard 
laparoscopic techniques - after 
trocar placement, dissection of 
fat tissue is performed to expo-
se the muscle wall of the distal 
oesophagus. In the presence of 
a small hiatal hernia, repair by 
caudal retraction of the oeso-
phagus and tightening of the 
hiatus by standard surgical pro-
cedure is indicated.

The bifurcated lead is then intro-
duced into the abdominal cavity 

and using a guiding needle, the 
electrodes at the proximal end 
of the lead are inser ted and 
secured into the oesophageal 
muscle wall. Upper gastrointes-
tinal endoscopy is performed to 
identify the Z-line by trans-illu-
mination and to avoid perfora-
tion during electrode placement. 
The distal end of the bipolar 
lead is retracted through the 
abdominal wall and connected 
to the implanted pulse genera-
tors (IPG).

After a functionality test of the 
whole implanted system by the 

REFLUXO



operator, the IPG is then pla-
ced into a subcutaneous pocket 
3–5cm below the left costal 
margin. After the anaesthetics 
have worn off, the IPG is pro-
grammed for electrical stimu-
lation therapy. Patients usually 
stay over in the hospital for 
one night for observation and 
are advised to wear an elastic 
compression bandage over the 
subcutaneous pocket and the 
IPG for 10–14 days to prevent 
formation of a seroma.

“We are thrilled to collaborate 
with Dr Gurski and other specia-

lists throughout Brazil to launch 
our technology,” added Simone 
Arins, Vice President of Business 
Development – Latin America 
EndoStim.

The EndoStim system is CE 
Marked for patients with gas-
tro-oesophageal reflux disease 
with symptom duration of six 
months or longer. EndoStim is 
available in a number of coun-
tries throughout Europe, Latin 
America, and Asia Pacific. The 
EndoStim system is not appro-
ved for sale in the US and is 
limited by US federal law to 
investigational use only.

Fonte :  ht tp : / /www.bar iat r ic-
news.net/?q=node/2265

REFLUXO


