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Caros cirurgiões bariátricos.

Nesta nova edição do Boletim SBCBM abordaremos uma das mais perigosas doenças 
associadas à obesidade: o diabetes. Caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue a 
doença pode causar complicações como perda da visão, insuficiência renal, problemas 
cardiovasculares e neurológicos e até mesmo levar à morte.

Um recente relatório mundial sobre diabetes divulgado em abril deste ano pela 
Organização Mundial da Saúde revela um crescimento alarmante da doença no mundo. 
São 422 milhões de adultos convivendo com o diabetes. O número em 1980 era de 108 
milhões de pessoas. Comparando os dois períodos, a incidência na população adulta 
quase duplicou, passando de 4,7% para 8,5%. No Brasil, passou de 5% para 8,1% no 
mesmo período.

É neste cenário que 45 entidades mundiais que estudam o diabetes, entre elas a 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, assinaram um comunicado inter-
nacional com diretrizes para realização da cirurgia metabólica. 

O documento foi publicado no jornal Diabetes Care, da Associação Americana de Diabetes 
e foi elaborado em setembro do ano passado durante o 2º DSS – Diabetes Surgery Summit, 
que aconteceu em Londres. Isso prova que unidos conseguimos muito mais conquistas.

Veja também nesta edição a publicação da Resolução n° 2.131/15, que acrescenta outras 
doenças associadas à obesidade como depressão, acidente vascular cerebral, insuficiência 
cardíaca congestiva, infertilidade masculina e feminina, entre outras.

O Conselho Federal de Medicina publicou a nova resolução no Diário Oficial da União 
para aumentar o rol de comorbidades na indicação de cirurgia bariátrica em pacientes 
com índice de massa corporal entre 35kg/m² e 40kg/m². O novo texto altera o anexo da 
Resolução n° 1.942/10.

E por falar em indicação à cirurgia, nosso simpósio que será realizado durante o Congresso 
da IFSO, no Rio de Janeiro, abordará a obesidade e a realização da cirurgia bariátrica em 
adolescentes. 

Nesta edição saiba mais sobre o simpósio e o tema, que gera ainda muitas discussões na 
comunidade científica.
Excelente leitura a todos.

Boa leitura!

Josemberg Campos
Presidente da SBCBM
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O PERIGOSO CENÁRIO DO DIABETES

EDITORIAL

São 422 milhões de 
adultos convivendo 
com o diabetes. O 

número em 1980 era 
de 108 milhões de 

pessoas. Comparando 
os dois períodos, 
a incidência na 

população adulta 
quase duplicou, 

passando de 4,7% 
para 8,5%
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CFM AUMENTA ROL DE 
COMORBIDADES PARA INDICAÇÃO 
DE CIRURGIA BARIÁTRICA PARA 
PACIENTES COM IMC ENTRE 
35KG/M² E 40KG/M²

O CFM - Conselho Federal 
de Medicina publicou hoje 
no Diário Oficial da União 

a Resolução n° 2.131/15 que 
aumenta o rol de comorbidades 
para indicação de cirurgia bari-
átrica em pacientes com índice 
de massa corporal entre 35kg/
m² e 40kg/m². O novo texto 
altera o anexo da Resolução n° 
1.942/10 e acrescenta outras 
doenças associadas à obesida-
de como depressão, acidente 
vascular cerebral, insuficiência 
cardíaca congestiva, infertilida-
de masculina e feminina, entre 
outras.

Além das comorbidades , a 
Resolução também apresenta 
alterações na idade mínima para 
a realização da operação. Antes 
pacientes entre 16 e 18 anos 
podiam fazer a cirurgia, desde 
que a relação custo/Benefício 
fosse analisada. Agora, foi acres-
cido ao texto a presença de um 

Resolução n° 2.131/15 acrescenta outras doenças associadas à obesidade como 
depressão, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca congestiva, infertilidade 
masculina e feminina, entre outras

pediatra na equipe multidisci-
plinar. Em menores de 16 anos a 

ROL

cirurgia será permitida somente 
em caráter experimental e den-
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ROL

tro dos protocolos do sistema 
CEP/Conep (Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa).

Outro ponto da nova Resolução 
é a indicação de técnicas cirúr-
gicas, valendo para a banda gás-
trica ajustável, a gastrectomia 
ver tical , derivação gastrojeju-
nal e Y de Roux e cirurgia de 
Scopinaro ou de ‘switch duo-
denal’. Qualquer outro tipo de 
cirurgia passa a ser considerada 
como experimental e para ser 
realizada necessita de aprova-
ção de estudo específico junto à 
Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa.

NOVA LISTA DE COMORBIDADES

Agora, além de comorbidades 
como diabetes tipo 2, apneia 
do sono, hiper tensão ar terial , 
dislipidemia, doença coronária, 
osteo-ar trites, consta na nova 
resolução a inclusão de doen-
ças cardiovasculares (infarto do 
miocárdio, angina, insuficiência 
cardíaca congestiva, acidente 
vascular cerebral, hipertensão e 
fibrilação atrial, cardiomiopatia 
dilatada, cor pulmonale e sín-
drome de hipoventilação), asma 

grave não controlada, osteoar-
troses, hérnias discais, refluxo 
gastroesofageano com indicação 
cirúrgica, colecistopatia calculo-
sa, pancreatites agudas de repe-
tição, esteatose hepática, incon-
tinência urinária de esforço na 
mulher, infertilidade masculina 
e feminina, disfunção erétil, sín-
drome dos ovários policísticos, 
veias varicosas e doença hemor-
roidária, hiper tensão intracra-
niana idiopática, estigmatização 
social e depressão.
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RELATÓRIO DA ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE SOBRE 
DIABETES APRESENTA UM 
PERIGOSO CENÁRIO MUNDIAL

O mais recente relatório 
mundial sobre diabetes 
divulgado em abril deste 

ano pela OMS – Organização 
Mundial da Saúde, com núme-
ros de 2014, revela um cresci-
mento alarmante da doença em 
todo o mundo. São 422 milhões 
de adultos convivendo com o 
diabetes. O número em 1980 
era de 108 milhões de pessoas. 
Comparando os dois períodos, a 
incidência na população adul-
ta quase duplicou, passando de 
4,7% para 8,5%. No Brasil, pas-
sou de 5% para 8,1% no mesmo 
período. No documento a OMS 
estima que em 2030 o diabete 
seja a sétima causa de óbitos no 
mundo.

Caracterizada pelo excesso de 
açúcar no sangue essa doença 
metabólica silenciosa, que se 
não for diagnosticada no início 
pode causar complicações como 
perda da visão, insuficiência 
renal, problemas cardiovascula-
res e neurológicos e ate mesmo 
levar o paciente à morte, tem 
diversos fatores de risco. Entre 

Caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue doença pode causar complicações 
como perda da visão, insuficiência renal, problemas cardiovasculares e neurológicos 
e até mesmo levar à morte

os mais comuns vale destacar o 
histórico familiar, idade, pres-
são descompensada e obesida-
de. Esta última, dependendo do 
grau, pode também aumentar a 
probabilidade do surgimento de 
diversas doenças.

Para se ter uma ideia do tama-
nho do problema, uma pesquisa 
realizada pela Universidade de 

Brasília (UnB) em 2013, mos-
trou que o sistema público de 
saúde brasileiro (SUS) gastou 
meio bilhão de reais no trata-
mento de doenças associadas à 
obesidade, sendo que 25% desse 
valor foram destinados às doen-
ças decorrentes da obesidade 
severa.

“O tratamento do diabetes come-

MATÉRIA DE CAPA
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ça pela adoção de novos hábitos 
de vida, como reeducação ali-
mentar e pratica de atividade 
física combinada com medica-
mentos. Além da terapia clíni-
ca convencional, os diabéticos 
também contam com um aliado 
na luta contra a doença, que é 
a cirurgia bariátrica e metabó-
lica”, comenta o Dr. Josemberg 
Campos, presidente da SBCBM.

E F I CÁC I A CO M P ROVA DA
Diversos estudos e pesquisas 
científicas nacionais e interna-
cionais revelam que a inter-
venção cirúrgica é uma opção 
real e efetiva para controlar o 
diabetes. Além da já conheci-
da cirurgia bariátrica, a cirurgia 
metabólica é uma das formas de 

controle desta doença crônica e 
progressiva. Tecnicamente são 
similares, porém a segunda tem 
o objetivo principal de tratar 
e controlar os componentes da 
Síndrome Metabólica, que têm 
como dentre suas característi-
cas a hiperglicemia e resistência 
insulínica.

Um dos estudos, realizado pelo 
National Institute for Health 
Research, do Reino Unido, e 
publicado na revista Lancet 
Diabetes & Endocrinology, ava-
liou o efeito da cirurgia bari-
átrica no desenvolvimento de 
diabetes tipo 2 em indivíduos 
operados e numa população de 
indivíduos obesos. O resultado 
apontou que a cirurgia bariátrica 

reduz em 80% o risco de desen-
volvimento de diabetes tipo 2 
nos operados.

Outro levantamento publ i -
cado pela Lancet e conduzido 
pelo King’s College London e 
Università Cattolica de Roma, 
comparou os resultados em 
longo prazo do tratamento clí-
nico e do cirúrgico do diabetes. 
Em cinco anos não houve morta-
lidade nem complicações, sendo 
que 50% do grupo cirúrgico tive-
ram e mantiveram a remissão 
da diabetes, contra nenhum dos 
pacientes submetidos ao trata-
mento convencional.

Mais um estudo de destaque é 
o STAMPEDE - Surgical Therapy 

MATÉRIA DE CAPA
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and Medications Potential ly 
Eradicate Diabetes Efficiently, 
primeiro randomizado feito para 
analisar a efetividade de tra-
tamentos cirúrgicos e clínicos 
para o diabetes tipo 2, condu-
zido pela Cleveland Clinic. Os 
resultados mostram que os gru-
pos cirúrgicos obtiveram con-
trole glicêmico, perda de peso 
consistente e redução de medi-
camentos para diabetes tipo 2, 
assim como diminuição do risco 
cardiovascular. Após cinco anos, 
os efeitos metabólicos do trata-
mento cirúrgico se mantêm e são 
efetivos no tratamento da doen-
ça tanto em obesos moderados 
ou severos.
       
A P ROVAÇÃO D O C F M
 
Atualmente aguardando apro-
vação do Conselho Federal de 
Medicina a cirurgia bariátrica 
poderá promover uma mudança 
de paradigmas no combate à 

diabetes. “Na prática significa 
ampliar o acesso aos pacien-
tes diabéticos, mas não neces-
sariamente obesos (IMC entre 
30 kg/m² e 35 kg/m²). Desta 
forma, entre 5% e 15% dos 13,5 
milhões de diabéticos no Brasil 

poderão ter mais uma alterna-
tiva para controlar a doença e 
suas comorbidades”, explica o 
Dr. Ricardo Cohen, ex-presidente 
da SBCBM e um dos principais 
pesquisadores da cirurgia meta-
bólica no mundo.
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SBCBM ASSINA COMUNICADO 
INTERNACIONAL COM 
DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO 
DA CIRURGIA METABÓLICA

U m comunicado assinado 
por 45 entidades mundiais 
que estudam o diabetes, 

entre elas a SBCBM – Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica, foi publicado no jor-
nal Diabetes Care, da Associação 
Americana de Diabetes. O docu-
mento foi elaborado em setem-
bro do ano passado durante o 2º 
DSS – Diabetes Surgery Summit, 
que aconteceu em Londres. 

O texto endossa a cirurgia meta-
bólica como opção de tratamen-
to do diabetes tipo 2, em linha 
com as evidências científicas 
apresentadas em diversos estu-
dos internacionais, e apresenta 
algumas diretrizes para o proce-
dimento, entre elas, a realização 
da cirurgia em pacientes com 
IMC – Índice de Massa Corporal 
entre 30 kg/m² e 35 kg/m².

“O diabetes vem crescendo ver-
tiginosamente em todo o mundo 
e a comunidade científica está 

Documento foi elaborado durante o 2º DSS (Diabetes Surgery Summit), que 
aconteceu em setembro de 2015, em Londres, e contou com a participação 
de 45 entidades mundiais que estudam o diabetes, entre elas a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica; no Brasil a cirurgia metabóli-
ca aguarda aprovação do CFM

buscando soluções para comba-
ter esse avanço. Sem dúvida a 
cirurgia metabólica representa 
uma opção para os pacientes 
que não conseguem controlar a 
glicemia elevada com os trata-
mentos convencionais”, comenta 
Dr. Josemberg Campos, presiden-
te da SBCBM.

Empenhada em intensificar a 
cirurgia metabólica no Brasil e 
promover uma mudança de para-
digmas no combate à diabetes, 
a SBCBM aguarda um posiciona-

mento do Conselho Federal de 
Medicina que estuda a aprova-
ção da cirurgia.

“O tratamento do diabetes com 
a cirurgia metabólica é uma 
tendência mundial . No Brasil 
representa uma alternativa efi-
caz para 5% a 15% dos 13,5 
milhões de diabéticos existentes 
no País. Vale destacar que com-
batendo o diabetes anulamos 
a possibilidade de surgimento 
das doenças associadas como os 
problemas renais, de visão, cir-
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culatórios, entre outros”, explica 
o Dr. Ricardo Cohen, ex-presi-
dente da SBCBM e o único brasi-
leiro a participar da elaboração 
do comunicado.

NÚMEROS ALARMANTES

Em recente relatório sobre dia-
betes divulgado este ano a 
OMS – Organização Mundial da 
Saúde revelou um crescimento 
alarmante da doença em todo 
o mundo. São 422 milhões de 
adultos convivendo com o dia-
betes. O número em 1980 era 
de 108 milhões de pessoas. 
Comparando os dois períodos, 
a incidência na população adul-

ta quase duplicou, passando de 
4,7% para 8,5%. 

No Brasil, o número passou de 
5% para 8,1% no mesmo perí-
odo. Em 2014 no Brasil foram 

71,7 mil mortes pela doença e 
mais 106,6 mil óbitos por conta 
da glicemia elevada. No docu-
mento a OMS estima que em 
2030 o diabete seja a sétima 
causa de óbitos no mundo.
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SBCBM TERÁ SIMPÓSIO SOBRE 
CIRURGIA BARIÁTRICA EM 
ADOLESCENTES DURANTE O  
21º CONGRESSO MUNDIAL DA IFSO

A SBCBM – Sociedade Brasi leira 

de C i rurg ia  Bar iát r ica  e 
Metabólica promoverá um 

simpósio sobre cirurgia bariá-
tr ica em adolescentes , durante 
o congresso mundial  de cirur-
gia bariátr ica/metabólica , que 

Evento acontecerá entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro 
no Windsor Barra Hotel, na Barra da Tijuca

acontecerá no Brasi l , na cidade 
do Rio de Janeiro, entre os dias 
28 de setembro e 1º de outu-
bro (www.ifso2016.com).

Entre  outros  assuntos  serão 
abordados:  Por que, quando e 

como fazer a c irurgia? Quando 
o pac iente  é  jovem demais? 
Qual o procedimento? Padrões 
ét icos e de direito a respeito 
da cirurgia bariátr ica em ado-
lescentes ;  Impacto ps icológi-
co;  Há indicação para banda 



gástr ica ajustável? Posição da 
SBCBM sobre a cirurgia bari-
átr ica em adolescentes;  apre-
sentação do estudo de adoles-
centes obesos mórbidos (AMOS 
– Adolescent  Morb id  Obese 
Study) , além das perguntas e 
respostas sobre o tema.

“Temos a honra de, mais uma vez, 
receber o principal evento mun-
dial em cirurgia bariátrica. Além 
do nosso simpósio, a SBCBM par-
ticipará de toda a programação 
do evento que trará as novidades 

da cirurgia bariátrica/metabóli-
ca ao Brasil, por meio dos mais 
renomados cirurgiões e profis-
sionais que estudam a obesidade 
em todo o mundo”, comenta o Dr. 
Josemberg Campos, Presidente 
da SBCBM.

O congresso mundial  da IFSO 
( Internat ional  Federat ion for 
the  Surgery of  Obes i ty and 

Metabol ic Disorders )  aconte-
cerá no Windsor Barra Hotel , 
na Barra da Ti juca e o s impó-
sio da Sociedade Brasi leira de 
Cirurgia Bariátr ica e Metabólica 
será no Maracanã Hall , no dia 
30 de setembro, entre 16h30 
e 18hs. Esta é a segunda vez 
que o País  recebe o evento. A 
pr imeira foi  em 2002 na cidade 
de São Paulo. 

S E RV I ÇO 
Evento:  
Simpósio da SBCBM 
na IFSO 2016

Local:  
Windsor Barra 
Hotel, Av. Lúcio 
Costa, 2630 - Barra 
da Tijuca, Rio de 
Janeiro – RJ

Data:  
30 de setembro
Horário:  
das 16h30 às 18h


