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EDITORIAL

Caros cirurgiões bariátricos.

Preparamos para a primeira edição do ano uma série de matérias 
sobre nossa área de atuação. Dessa maneira podemos auxiliar os lei-
tores com um melhor entendimento da cirurgia bariátrica, os cuidados, 
a importância da escolha do cirurgião e equipe multiprofissional e segurança. 

É sabido que a cirurgia bariátrica melhora diversas condições e ações bioló-
gicas para reverter a progressão da obesidade. Estudos apontam que mais 
de 90% dos pacientes bariátricos são capazes de manter a perda de peso em 
longo prazo, com eliminação de 50% ou mais do excesso de peso corporal. 

Esse efeito, porém, está atrelado a escolha de um profissional gabaritado e de uma 
equipe multidisciplinar competente. A SBCBM alerta para que o paciente pesquise sobre 
a qualificação do cirurgião, conheça a estrutura hospitalar, a técnica utilizada, além de 
seguir rigorosamente as instruções da equipe que realizará o acompanhamento pré e 
pós-operatório. Esses são os principais assuntos desta edição.
 
Outra matéria destaca a pesquisa que incentiva os pacientes candidatos à cirurgia 
bariátrica a aumentarem seus níveis de atividade física, feita com postulantes da fila do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.
 
Atividade física e alimentação auxiliam na manutenção da boa saúde. Veja como nossa 
alimentação foi gradativamente substituída por produtos alimentícios ultraprocessados 
de preparo instantâneo e ricos em açúcar e gorduras e de maneira isso impacta em 
nossa saúde.
 
Para finalizar, pesquisadores da Escola de Saúde Pública e da Universidade da 
Pensilvânia descobriram que estudos prévios sobre a ligação entre obesidade e mor-
talidade são falhos porque eles dependem de medidas únicas de IMC que “mascaram” 
os impactos da mudança de peso ao longo do tempo. O estudo, publicado na revista 
Proceedings da Academia Nacional de Ciências, afirma que a maioria das pesquisas 
sobre obesidade, que mede o peso em apenas um ponto no tempo, subestimou os efei-
tos do excesso de peso sobre a mortalidade.
 
Todos esses assuntos trazem temas que abrem bons espaços para discussões entre os 
cirurgiões e os profissionais de especialidades associadas e também, cada vez mais, 
comprovam a eficiência da cirurgia bariátrica.
 
Boa leitura a todos e não esqueçam que queremos saber a opinião dos nossos associa-
dos sobre o Boletim. Participe mandando suas sugestões e comentários.

Josemberg Campos
Presidente da SBCBM

DE INTERESSE GERAL
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PESQUISA

STUDIES ON OBESITY 
AND MORTALITY  
RATES UNDERSTATED
R esearchers  f rom the 

Schoo l  o f  Pub l i c 
H e a l t h  a n d  t h e 

University of  Pennsylvania 
have found that pr ior  stu-
dies of  the l ink between 
obesity and mor tal i ty are 
f lawed because they rely 
on  one- t ime  measures 
of  BMI that obscure the 
heal th  impacts  of  wei -
ght change over t ime. The 
study, ‘Reveal ing the bur-
den of  obesity using wei-
ght  h is tor ies ,’ publ ished 
in the journal  Proceedings 
of  the National  Academy 
of  Sc iences ,  ma inta ins 
that most obesity resear-
ch, which gauges weight 
at  only a s ingle point in 
t ime, has underest imated 
the effects of  excess wei-
ght on mor tal i ty.

The  paper  c la ims  that 
studies that fai l  to dis-
t inguish between people 
who never exceeded nor-
mal  weight  and people 
of  normal  weight  who 
were formerly overweight 
or  obese are misleading 
because they neglect  the 

enduring effects of  past 
obesity and fai l  to accou-
nt for  the fact  that weight 
loss  is  often associated 
with i l lness , the resear-
chers said .

When such a dist inct ion 
is  made, the study found, 
adverse  hea l th  e f fec ts 
g row la rger  in  weight 
categories above the nor-
mal range, and no protec-
t ive effect  of  being ove-
rweight is  observed.

“The r isks of  obesity are 
obscured in pr ior  resear-
ch because most of  the 
studies  only incorporate 
information on weight at 
a  s ingle point  in  t ime,” 
said lead author, Andrew 
Stokes , assistant profes-
sor of  global  health. “The 
simple step of  incorpora-
t ing weight history clar i-
f ies the r isks of  obesity 
and shows that they are 
much higher than appre-
ciated.”

S tokes  and  co -au tho r 
Samuel  Preston , profes-

sor of  sociology at  UPenn, 
tested a model that gau-
ged obesity status throu-
gh individuals ’ repor t ing 
of  their  l i fet ime maximum 
weight , rather than just  a 
“snapshot” survey weight . 
They found that the death 
rate for  people who were 
normal weight at  the t ime 
of  survey was  27 per-
cent higher than the rate 
for  people whose weight 
never exceeded that cate-
gory.

They also found a higher 
prevalence of  both dia-
betes  and  card iovascu-
lar  d isease among peo-
ple  who had reached a 
h igher - than-normal  BMI 
and  then  los t  we ight , 
compared to people who 
remained in a high BMI 
category.

Stokes and Preston argue 
that using “weight histo-
r ies” in studies of  obesity 
and mor ta l i ty i s  impor-
tant for  two reasons. One 
is  that obesity at  a par-
t icular  age may predis-
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pose  people  to  i l lness , 
regardless of  subsequent 
weight loss . The other is 
that weight loss is  often 
caused by i l lness .
The  resea rche r s  used 
data from the large-sca-
le  1988–2010 Nat ional 
Hea l th  and  Nut r i t i on 
E x a m i n a t i o n  S u r v e y, 
l inking the data to death 
cer t i f icate records throu-
gh 2011. The survey asked 
respondents to recall  their 
maximum l i fet ime weight , 
as well  as recording their 
weight at  the t ime of  the 
survey.

Of those in the normal-wei-
ght category at the time of 
the survey, 39 percent had 
transitioned into that cate-
gory from higher-weight 
categories.

The study used statistical 
criteria to compare the per-
formance of various models, 
including some that inclu-
ded data on weight histories 
and others that did not. The 
researchers found that wei-
ght at the time of the survey 

was a poor predictor of mor-
tality, compared to models 
using data on lifetime maxi-
mum weight.

“The disparity in predic-
tive power between these 
models is related to excep-
t ionally high mor tal i ty 
among those who have 
lost weight, with the nor-
mal-weight category being 
particularly susceptible to 
distor tions arising from 
weight loss,” the resear-
chers said. “These distor-
tions make overweight and 
obesity appear less harmful 
by obscuring the benefits 
of remaining never obese.”

The study comes amid 
controversy over the rela-
tionship between obesity 
and mortality, with some 
recent studies indicating 
that excess weight is a 
protective factor in health. 
One such study, a major 
meta-analysis in 2013 led 
by a researcher with the 
Centers for Disease Control 
and Prevention, indicated 
that being overweight was 

associated with lower mor-
tality, and that slight obe-
sity conferred no excess 
risk of death.

A number of past studies 
have shown that people 
who lose weight have 
higher rates of death than 
those who maintain their 
weight over time. Part of 
the reason for that dis-
parity is that illness may 
be a cause of weight loss, 
through decreased appeti-
te or increased metabolic 
demands. Few studies have 
adequately accounted for 
that source of bias, Stokes 
and Preston noted.

They urged more resear-
ch using weight histories, 
saying such an approach 
had proven valuable in 
studies of smoking, which 
distinguish between for-
mer and current smokers 
and those who have never 
smoked.

Fonte:  http: //www.baria-
t r i c n e w s . n e t / ? q = n o -
de/2261

PESQUISA
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MATÉRIA DE CAPA

ENTENDA MELHOR 
COMO A CIRURGIA 
BARIÁTRICA FUNCIONA

A cirurgia bariátrica melhora 
diversas condições e ações bio-
lógicas (mudanças hormonais) 

para reverter a progressão da obesi-
dade. Estudos apontam que mais de 
90% dos pacientes bariátricos são 
capazes de manter a perda de peso 
em longo prazo, com eliminação de 
50% ou mais do excesso de peso 
corporal.

As técnicas de cirurgia bariátrica, 
como o bypass gástrico e a gas-
troplastia vertical (sleeve), podem 
mudar a anatomia do trato gas-
trointestinal, ou seja, do estômago 
e do sistema digestivo, ou causar 
diferentes alterações fisiológicas 
no corpo dos pacientes capazes de 
alterar o balanço energético e o 
metabolismo dos mesmos.

Independentemente de qual tipo 
de cirurgia bariátrica for escolhida 
é importante lembrar que o trata-
mento cirúrgico da obesidade é uma 
ferramenta. A perda de peso também 
depende de outros fatores impor-
tantes como a nutrição, o exercício 
físico e a mudança de comporta-
mento.

Ao mudar a anatomia gastrointes-
tinal, os procedimentos afetam a 
produção de hormônios intestinais 
de forma a reduzir a fome e o ape-
tite, além de aumentar a sensação 
de saciedade. O resultado final é 

a redução do desejo de comer e a 
frequência da alimentação.

Curiosamente as mudanças hormonais 
promovidas cirurgicamente são opos-
tas às produzidas pela perda de peso 
dietética:

MUDANÇAS HORMONAIS  
DA C IRURGIA BAR IÁTR ICA
Melhoram a perda de peso ao manter 
ou aumentar o gasto energético (calo-
rias queimadas). Na verdade, algu-
mas cirurgias até aumentam o gasto 
energético em relação ao tamanho do 
peso. Desta forma, a perda de peso 
cirúrgica tem chance maior de durar 
por mais tempo, pois um balanço 
energético adequado é criado.

Mudanças hormonais dietéticas
Na perda de peso dietética o gasto 
energético é reduzido para níveis 
menores do que seriam previstos pela 
perda de peso e pela mudança na 
composição corporal. Esta mudança 
desequilibrada na energia pode levar, 
muitas vezes, ao reganho de peso.

A perda de peso motiva o pacien-
te a praticar exercícios como nadar, 
caminhar, pedalar e outras atividades 
físicas e também está associada a 
diversas outras mudanças no corpo, 
que ajudam a reduzir os defeitos no 
metabolismo das gorduras.

A combinação entre redução de peso 

e exercícios melhora a 
capacidade corporal de 
queimar gordura, leva a 
uma atitude mais positiva 
e reduz o nível de estres-
se. Outra consequência é 
a redução de hor-
mônios como 
a insul ina 
(usada para 
regular o 
nível de 
açúcar) e 
o corti-
sol (hor-
mônio do 
estresse). 
A capta-
ção e o 
a r m a z e -
n a m e n t o 
de gordura 
são reduzidos 
por esta combi-
nação.

Com a maior perda de 
peso o paciente começa 
a praticar mais atividades 
f í s i cas , 
c o m o 
n a d a r , 
c a m i -
n h a r , 
pedalar 
e muito mais. Além disso, a combina-
ção de redução de peso e exercícios 
melhora a capacidade do corpo em 
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MATÉRIA DE CAPA

queimar gordura, leva a uma 
atitude positiva e reduz o nível 
de estresse. A perda de peso 
massiva causada pela cirurgia 
bariátrica também reduz hor-
mônios como a insulina (usada 
para regular o nível de açúcar) 
e cortisol (hormônio do estres-
se). Também melhora outros 
fatores que reduzem a capta-

ção e o armazenamento 
de gordura em depósi-
tos. A atividade física 
também é componente 
fundamental no com-
bate à obesidade.

Por isso, a cirurgia bariátrica pode 
ser uma ferramenta útil para auxi-
liar pessoas obesas a quebrar o 
ciclo de ganho de peso e ajudar 
a perder peso, além de manter a 
perda em longo prazo e melhorar a 
qualidade de vida e saúde de forma 
geral.

Fonte: http://asmbs.org /patients/
benefits-of-bariatric-surgery 
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A E VO L U ÇÃO DA 
AL IMENTAÇÃO: L I ÇÕ E S  
Q U E O PA S S A D O  PODE 
ENS INAR PA RA O F U T U RO

“No meu tempo era 
muito melhor e nada 
disso acontecia”. Quantas 
vezes não escutamos comentários assim 
sobre a sociedade atual? Entretanto a 
conversa nunca parece acontecer quando 
o assunto é alimentação. As facilidades da 
vida moderna com alimentos industriali-
zados e prontos para consumir parecem 
apagar a saudade do passado, que surge 
quando o tema é segurança, relaciona-
mento ou educação.

No passado a alimentação das pessoas 
era bastante simples. Os carboidratos 
utilizados eram basicamente comple-
xos, ou seja, provinham de alimentos 
com baixo índice glicêmico. Muitas pre-
parações eram assadas e continham 
muitas fibras, o que proporcionava uma 
digestão bem lenta. Tudo isso evitava 
o acúmulo de energia e gordura, man-
tendo por mais tempo a saciedade. O 
açúcar consumido era o mascavo. O 
açúcar refinado tinha alto custo e era 
reservado para as visitas.

Os vegetais eram sempre fresquinhos e 
sem agrotóxicos. As carnes e aves eram 
criadas nas próprias fazendas, sítios, 
aguardando o tempo de crescimento e 
maturação normal do animal, sem a expo-
sição de estresse como hoje é realizado. 
Os temperos utilizados à base de ervas 
sempre frescas. Frutas colhidas no pé, 
consumidas diariamente.

Também não podemos deixar de falar 
que as pessoas eram bastante ativas. 
Levantavam muito cedo, andavam muito 

NUTRIÇÃO
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NUTRIÇÃO

a pé e faziam muita força, pois o trabalho 
era basicamente braçal. As mulheres, por 
exemplo, lavavam roupas nos rios e as 
torciam na mão, sem a ajudante famosa da 
atualidade a “máquina de lavar”. Passavam 
roupa em ferro à brasa e cozinhavam em 
fogão à lenha. E por ter um dia bastan-
te exaustivo e sem a luminosidade dos 
aparelhos eletrônicos como são utiliza-
dos hoje, dormiam muito cedo e assim 
mantinham a rotina metabólica do seu 
organismo.

Atualmente, a nossa alimentação foi gra-
dativamente substituída por produtos ali-
mentícios ultraprocessados de preparo 
instantâneo, tais como steaks, hambúrgue-
res, salsichas, massas de preparo ultrarrá-
pido com temperos artificiais, sucos de 
caixa em pó com alto nível de corantes 
e conservantes, refrigerantes. O açúcar 
refinado, hoje de fácil acesso, é muito con-
sumido tanto nas preparações de adição 
(sucos, café, chás) e nas sobremesas, que 
hoje são consumidas no lugar das frutas. 
Esse fato resulta numa alimentação com 
excesso calórico, alta ingestão de açúcar 
simples e gorduras modificadas.

Estudos revelam que principalmente nos 
últimos cinquenta anos foram observados 
alterações na qualidade e quantidade 
da dieta dos brasileiros associadas às 
mudanças no estilo de vida da popula-
ção como sedentarismo e alto nível de 
estresse. Diversos fatores tentam explicar 
essa modificação do padrão alimentar, tais 
como migração da população rural para 
a cidade, inserção da mulher no merca-
do de trabalho e a pressa cotidiana que 
consequentemente aumenta o consumo 

de industrializados e induz a refeições 
rápidas, chamadas de fast food.

Essa alteração do padrão alimentar brasi-
leiro leva a um aumento de casos de obesi-
dade, doenças cardiovasculares, mostrando 
que devemos resgatar hábitos alimentares 
do passado ou até mesmo tentar adequar 
as nossas rotinas e utilizar a menor quanti-
dade de alimentos industrializados.

Dê preferência a alimentos frescos e pre-
parados em casa. Toda vez que puder, lem-
bre-se do exemplo que seus avós podem 
dar para uma alimentação mais saudável!

Este texto foi escrito com a orientação de 
nutricionistas integrantes da Comissão de 
Especialidade Associadas da SBCBM.



PEDÔMETRO

PESQUISA UTILIZA PEDÔMETRO 
PARA AUXILIAR NA PERDA 
DE PESO DE CANDIDATOS À 
CIRURGIA BARIÁTRICA

Incentivar os pacientes candidatos à cirur-
gia bariátrica a aumentarem seus níveis 
de atividade física é o objetivo da pesqui-

sa feita com postulantes da fila do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco. Para isso, alguns pacientes 
receberam um aparelho eletrônico chamado 
de pedômetro, que conta os passos dados 
em movimentos básicos com atividades de 
vida diária, que são utilizados para medir o 
nível de atividade física dos pacientes.

O incentivo à mudança de pequenos hábitos 
se deu por identificar que, devido a compro-
metimentos na mobilidade, alguns pacientes 
se queixam em realizar vinte ou trinta minu-
tos de caminhada.

“A pesquisa aponta que a população obesa 
dá em média menos de mil passos por 
dia, enquanto o número recomendado para 
jovens adultos é de 8 mil a 10 mil passos 
dependendo da estatura de cada paciente. 
São recomendados 150 minutos semanais 
de atividade aeróbia moderada ou 75 minu-
tos de atividade aeróbia vigorosa. Para conter 
mais benefícios o fortalecimento muscu-
lar pode ser realizado nos demais dias da 
semana em grandes grupos musculares de 
acordo com a OMS”, explica o profissional 
de educação física e idealizador da pesquisa, 
Bruno Barreto, que é mestrando do programa 

De acordo com resultados prévios o uso do aparelho eletrônico 
que conta os passos aponta que a população obesa dá em 
média menos de mil passos por dia; participantes do estudo que 
intensificaram atividades relatam melhorias na qualidade do 
sono, sensação de fadiga, imagem corporal e qualidade de vida

de pós-graduação em cirurgia pela UFPE 
e membro da COESAS – SBCBM (Comissão 
de Especialidades Associadas da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica).

Com orientação do Dr. Josemberg Campos, 
presidente da SBCBM, e o título ‘’A influência 
da atividade física na qualidade de vida 
e autoimagem de pacientes candidatos à 
cirurgia bariátrica’’, a pesquisa acompanhou 
três grupos distintos durante três meses 
cada. O primeiro, com 31 pacientes, respon-
deu um questionário sobre qualidade de 
vida e imagem corporal. O segundo, também 
com 31 pacientes, recebeu acompanhamen-
to nutricional e psicológico, enquanto o ter-

ceiro grupo, em andamento, com 6 pacientes, 
recebeu o pedômetro e acompanhamento 
de nutricionista, psicóloga, assistente social 
e enfermeira.

“O aumento na quantidade de passos por dia 
já tem demonstrado bons resultados. O sim-
ples fato de percorrer pequenas distâncias 
a pé ou simplesmente realizar atividades 
domésticas que anteriormente eram evita-
das já traz uma melhora na qualidade de 
vida desses pacientes, que relatam melho-
rias na qualidade do sono, sensação da fadi-
ga periférica e principalmente na imagem 
corporal e qualidade de vida”, revela Bruno 
Barreto.
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SEGURANÇA

ESCOLHA DO CIRURGIÃO 
E ACOMPANHAMENTO 
MULTIDISCIPLINAR SÃO 
FUNDAMENTAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 
BARIÁTRICA
SBCBM – Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
alerta para que o paciente pesquise sobre a qualificação do 
cirurgião, conheça a estrutura hospitalar, a técnica utilizada, 
além de seguir rigorosamente as instruções da equipe que 
realizará o acompanhamento pré e pós-operatório

Reconhecida como área de atua-
ção pelo CFM – Conselho Federal 
de Medicina, a cirurgia bariátrica 

vem crescendo expressivamente no 
Brasil. No ano passado foram cerca 
de 93,5 mil procedimentos realiza-
dos ficando atrás apenas dos Estados 
Unidos. Neste cenário, para que a 
cirurgia aconteça de maneira segura 
e tenha os resultados esperados, é 
imprescindível que o paciente pes-
quise informações sobre o cirurgião 
responsável e siga corretamente as 
orientações da equipe multiprofis-
sional.

“A SBCBM orienta seus associados a 
seguirem os mais rígidos protocolos 
de segurança. Por este motivo é indi-
cado que o paciente pesquise sobre 
a qualificação do cirurgião, inclusive 
verificando se ele é membro da socie-
dade, conheça a estrutura hospitalar, 

a técnica utilizada e siga rigorosa-
mente as instruções da equipe que 
realizará o acompanhamento multi-
disciplinar”, orienta o Dr. Josemberg 
Campos, presidente da SBCBM.

Os procedimentos menos invasivos 
utilizados atualmente, por laparos-
copia, possibilitam mais segurança 
ao paciente e um tempo menor de 
recuperação. A cirurgia não tem indi-
cação como tratamento estético e sim 
para melhora de doenças e qualidade 
de vida. Deve ser recomendada ape-
nas para pacientes com IMC igual ou 
maior que 40kg/m² e pode ser rea-
lizada em casos de IMC entre 35kg/
m² e 40kg/m², desde que o paciente 
tenha comorbidades como, por exem-
plo, diabetes e hipertensão.

Todo procedimento cirúrgico pode ter 
complicações, porém, nos centros de 

excelência em cirurgia bariátrica os 
índices de riscos não passam de 0,5%. 
“O paciente bem preparado, uma equi-
pe altamente qualificada e um local 
seguro e equipado são fundamentais 
para um procedimento seguro e sem 
complicações”, salienta o Dr. Felipe 
José Koleski, presidente do capítulo 
Santa Catarina, da SBCBM.

Dicas para esco-
lher um cirurgião   
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).
Pesquisar sobre o índice de satisfação 
dos pacientes em relação ao cirurgião. 
A Internet é uma boa ferramenta para 
isso, mas é preciso ter discernimento.
Saber se ele atua com equipe multi-
disciplinar que auxiliará no preparo 
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e orientações pré-cirurgia e também 
por todo o acompanhamento pós-ci-
rurgia.
O consultório deve ser totalmen-
te adaptado ao público obeso, com 
locais confortáveis e equipe cortês e 
acessível.
Cirurgiões bariátricos realmente dedi-
cados passam a maior parte do exercí-
cio profissional educando e cuidando 
de seus pacientes tanto no pré quanto 
no pós-operatório.
Cuidado com cirurgiões que fazem a 
consulta numa semana e a cirurgia 
na semana seguinte, sem o paciente 
estar em condições clínicas adequa-
das.

Dicas para uma  
boa preparação
É importante saber qual a técnica que 
será utilizada na cirurgia. Ela deve 
constar na resolução n° 2.131/15 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 segu-
rança 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 finalidade 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 sólida) e 
psicológicas, pois a adaptação psíqui-
ca às mudanças tão grandiosas que 
ocorrem no corpo durante o emagre-
cimento exigem acompanhamento e 
preparo.

de IMC entre 35kg/m² e 40kg/
m², desde que o paciente tenha 
comorbidades como, por exem-
plo, o diabetes. O IMC é calcu-
lado a partir da divisão do peso 
pela altura ao quadrado.

O preparo pré-operatório visa 
diminuir o risco para a cirurgia e 
otimizar a segurança e os resul-
tados metabólicos e melhora de 
outras comorbidades. Problemas 
de saúde que o paciente já venha 
apresentando devem ser com-
pensados da melhor forma pos-
sível com otimização das medi-
das necessárias como ajuste de 
doses de medicamentos, dieta 
específica, fisioterapia e preparo 
psicológico. Nessa fase, também 
é obrigatório o preenchimento 
do documento Consentimento 
Informado, no qual o pacien-
te reconhece estar devidamente 
informado sobre os benefícios e 
riscos da cirurgia.

No pós-operatório, além do 
acompanhamento nutricional, 
o acompanhamento psicológico 
também é muito importante e 
deve ser sempre preventivo e 
educativo. É necessário consi-
derar o aparecimento de novos 
fatores de estresse e ansiedade 
após a cirurgia. Além disso, o 
paciente pode criar expectativas 
que não serão atingidas e tam-
bém em relação à velocidade de 
melhora.

A SBCBM segue as diretrizes 
que foram estabelecidas em reu-
nião conjunta com Ministério da 
Saúde e Conselho Federal de 
Medicina, que gerou a Resolução 
CFM n° 1766, de 2005, atuali-
zada posteriormente para reso-
lução CFM n° 2.131/15. Nela 
estão definidas as indicações 
para a cirurgia bariátrica, como 
deve ser montada a equipe mul-
tidisciplinar que fará o acompa-
nhamento de cada paciente, os 
tipos de cirurgias autorizadas no 
Brasil, além de outras diretrizes 
legais.

Antes da cirurgia vale destacar 
que a primeira recomendação 
para o tratamento da obesida-
de deve ser o tratamento clíni-
co pela mudança de estilo de 
vida, com reeducação alimentar, 
a adoção de hábitos saudáveis 
e exercícios físicos regulares. O 
passo seguinte é a associação de 
medicamentos que auxiliem na 
perda de peso. Quando o médi-
co e o paciente se convencem 
de que se esgotou a tentativa 
de tratar a obesidade exclusiva-
mente pela mudança do estilo de 
vida, a alternativa mais eficaz é a 
cirurgia bariátrica e metabólica.

De acordo com as orientações 
da resolução a cirurgia é libe-
rada apenas para pacientes com 
IMC igual ou maior que 40kg/m² 
e pode ser realizada em casos 
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