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Caros Colegas 

Nos próximos meses a atual diretoria da SBCBM traba-
lhará em conjunto com a diretoria eleita para o biênio 
2017/2018, com o objetivo de promover a transição entre 
as duas gestões e o planejamento de ações para os próxi-
mos anos.

Neste sentido, a primeira medida tomada em conjunto 
será uma ação de atualização cadastral, para darmos 
andamento à reestruturação da comunicação com os asso-
ciados e otimizarmos ainda mais o fluxo de informações.

Nos últimos anos temos observado uma mudança drásti-
ca no tráfego da informação. Há pouco tempo o e-mail 
era o principal meio de comunicação entre as pessoas. O 
“Blackberry” era o celular de quem estava antenado. Com 
o advento das mídias sociais tudo se tornou imediato e, 
o mais importante, democrático. Os aplicativos de celular 
nos colocaram em contato com o mundo, vencendo qual-
quer barreira apenas com a ponta dos nossos dedos.

A SBCBM está atenta a estas modificações e para que 
possamos evoluir precisamos muito da sua colaboração. 
Vamos iniciar um trabalho de atualização cadastral ativo. 
Para que possamos dar andamento aos nossos planos 
é fundamental que tenhamos seu número do telefone 
atualizado. A ideia, no futuro, é termos um aplicativo da 
Sociedade com várias salas para discutir assuntos especí-
ficos como, por exemplo, honorários, SUS, discussão de 
casos, entre outros. 

Mas, um aplicativo como este demanda tempo para ser 
elaborado, então vamos utilizar o Telegram por ora. A 
escolha baseia-se no fato do WhatsApp ter um limite de 
256 participantes e o Telegram suporta até 5 mil contatos. 
Teremos dois grupos: um para os Cirurgiões e outro para 
COESAS. O grupo de COESAS poderá convidar qualquer 
cirurgião para entrar. Outra condição para participar dos 
grupos é estar em dia com a anuidade da Sociedade.

A atualização pode ser feita diretamente no link: (http://
sbcbm.org.br/membros_login01.php) ou entrando em 
contato conosco pelos números (11) 3284-6951 e (11) 
3284-8298.

 
Josemberg Campos
Presidente da SBCBM

Diretorias 
trabalham  
juntas em 

transição
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Atuação do fisioterapeuta 
melhora condição 

respiratória e osteomuscular 
do paciente
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Quando falamos de 
cirurgia bariátrica logo 
pensamos nas mudanças 
de estilo de vida que os 
pacientes precisam passar 
para obter sucesso no 
tratamento, não é verda-
de? Nutrição, psicologia, 
educação física fazem 
parte das especialidades 
que auxiliam o caminho a 
ser percorrido por quem 
faz o tratamento cirúrgico 
da obesidade. Entretanto, 
a fisioterapia também é 
fundamental para a cirur-
gia bariátrica.

“A obesidade perpetua 
ou desencadeia as alte-
rações biomecânicas pro-
movendo uma gama de 
doenças articulares e mus-
culares”, afirma Juliana 
Franzotti, fisioterapeuta 
integrante da Comissão 
de Especialidades 
Associadas (COESAS) da 
SBCBM. Enquanto existem 
diversos tratamentos para 
as alterações metabólicas 

provocadas pela obesi-
dade, como o diabete e 
a hipertensão arterial, as 
complicações osteomus-
culares não recebem a 
mesma atenção.

Em geral as terapêuticas 

para estas complica-
ções não são curativas 
e focam na diminuição 
dos quadros de dores. 
Entre os efeitos negativos 
das complicações bio-
mecânicas causadas pelo 
excesso de peso estão a 

baixa qualidade de vida, 
exclusão social e a pouca 
adesão aos programas de 
tratamento.

“Um dos bons hábitos 
que devem ser adotados 
é a prática de exercícios, 

FISIOTERAPIA



mas não podemos esque-
cer que para a prática 
adequada de atividade 
física temos que portar 
boas condições osteomus-
culares. É aí que entra 
a fisioterapia, individu-
alizando os exercícios e 
gerando funcionalidade 
para a saída do sedenta-
rismo”, explica a fisiotera-
peuta.

Além de preparar o 
paciente fisicamente para 

abandonar o sedenta-
rismo, o fisioterapeuta 
também desempenha 
outro papel fundamental: 
melhorar a condição res-
piratória do paciente.

“Sabemos que o tempo 
prolongado de interna-
ção geralmente acontece 
devido às complicações 
respiratórias e vascula-
res e os obesos já têm 
a função respiratória 
prejudicada. Além disso, 

o imobilismo aumenta a 
chance de complicações 
vasculares”, esclarece a 
fisioterapeuta.

Durante o pré-operatório 
os profissionais de fisiote-
rapia atuam principalmen-
te para melhorar a con-
dição geral do paciente 
para a cirurgia bariátrica, 
especialmente a capaci-
dade respiratória. No pós-
-operatório o foco está na 
preparação e avaliação do 

paciente para liberar o iní-
cio de atividades físicas.

“O fisioterapeuta, atua 
com o objetivo de prepa-
rar o paciente para que 
o mesmo faça a cirurgia 
com maior segurança 
possível, visando deambu-
lação e alta precoce. Tudo 
isso por meio da melhora 
da performance respira-
tória e vascular prévia ao 
procedimento”, esclarece 
Juliana.
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Cirurgia metabólica 
poderá revolucionar
tratamento do diabetes

Em 14 de novembro 
é celebrado o Dia 
Mundial do Diabetes, 
data que marca a 
importância da cons-
cientização, preven-
ção e combate a esta 
doença crônica e de 
difícil controle. De 
acordo com dados 
da IDF - International 
Federation of Diabetes, 
em 2015, cerca de 415 
milhões de adultos 
tinham diabetes, núme-
ro que deve chegar a 
642 milhões em 2040 
na proporção de um 
diabético em cada dez 
adultos. A IDF também 
alerta que em dois 
adultos com diabetes, 
um não é diagnosti-
cado e que 12% das 

despesas globais com 
saúde são util izadas em 

adultos com a doença.
Atualmente no Brasil 

são cerca de 13,5 
milhões de diabéticos, 

14 DE NOVEMBRO - DIA MUNDIAL DO DIABETES

CFM avalia proposta de criação de critérios rígidos para indicação 
da cirurgia que é alternativa eficaz no controle da doença e 

apresenta resultados melhores do que terapias clínicas, quando 
estas falham; estimativas apontam que em 2040 a cada dez 

adultos um será diabético

6     Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

MATÉRIA DE CAPA



de acordo com a SBD-
Sociedade Brasileira de 
Diabetes. É neste cená-
rio que os diabéticos 
poderão ter um novo 
aliado, além da terapia 
clínica, na luta contra 
a doença: a cirurgia 
metabólica.

“O diabetes vem cres-
cendo vertiginosamente 
em todo o mundo e a 
comunidade científica 
está buscando soluções 
para combater 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, presidente da 
SBCBM.

Em todo mundo diver-
sos estudos e pesquisas 
científicas comprovam 
que a intervenção 
cirúrgica é uma opção 
real e efetiva para 
controlar o diabetes 
descompensado. “A 
cirurgia metabólica é 
tecnicamente similar 
aos procedimentos da 
bariátrica, mas possui 
o objetivo específico 
de tratar e controlar 
síndromes metabólicas, 

que têm como prin-
cipal característica a 
resistência insulínica”, 
explica Dr. Josemberg.

DIRETRIZES PARA  
A CIRURGIA METABÓLICA
Em maio deste ano, 
um comunicado assi-
nado por 45 entidades 
mundiais que estudam 
o diabetes, entre elas 
a SBCBM, foi publica-
do no jornal Diabetes 
Care, da Associação 
Americana de Diabetes. 
O documento foi ela-
borado em setembro 
do ano passado duran-
te o 2º DSS – Diabetes 
Surgery Summit, que 

aconteceu em Londres.

O texto endossa a 
cirurgia metabólica 

como opção de tra-
tamento do diabetes 
tipo 2, em linha com 
as evidências científi-
cas apresentadas em 
diversos estudos inter-
nacionais e apresenta 
algumas diretrizes para 
o procedimento, entre 
elas, a realização da 
cirurgia em pacientes 
com IMC – Índice de 
Massa Corporal entre 
30 kg/m² e 35 kg/m².
EFICÁCIA COMPROVA-
DA POR ESTUDOS
Diversos estudos e pes-

quisas científicas nacio-
nais e internacionais 
revelam que a inter-
venção cirúrgica é uma 

opção real e efetiva 
para controlar o diabe-
tes. Além da já conhe-
cida cirurgia bariátr i-
ca, a cirurgia metabó-
l ica é uma das formas 
de controle desta 
doença crônica e pro-
gressiva. Tecnicamente 
são similares, porém a 
segunda tem o objeti-
vo principal de tratar 
e controlar os compo-
nentes da Síndrome 
Metabólica, que têm 
como dentre suas 
característ icas a hiper-
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glicemia e resistência 
insul ínica.

Um dos estudos, rea-
l izado pelo National 
Institute for Health 
Research, do Reino 
Unido, e publicado na 
revista Lancet Diabetes 
& Endocrinology, 
aval iou o efeito da 
cirurgia bariátrica no 
desenvolvimento de 
diabetes t ipo 2 em 
indivíduos operados 
e numa população de 
indivíduos obesos. O 
resultado apontou que 
a cirurgia bariátrica 

reduz em 80% o risco 
de desenvolvimento 
de diabetes t ipo 2 nos 
operados.

Outro levantamento 
publicado pela Lancet 
e conduzido pelo 
King’s College London 
e Università Cattol ica 
de Roma, comparou os 
resultados em longo 
prazo do tratamento 
cl ínico e do cirúrgico 
do diabetes. Em cinco 
anos não houve morta-
l idade nem complica-
ções, sendo que 50% 
do grupo cirúrgico 

tiveram e mantiveram 
a remissão da diabe-
tes, contra nenhum 
dos pacientes subme-
tidos ao tratamento 
convencional.

Mais um estu-
do de destaque 
é o STAMPEDE - 
Surgical Therapy and 
Medications Potential ly 
Eradicate Diabetes 
Efficiently, primeiro 
randomizado feito para 
analisar a efetividade 
de tratamentos cirúr-
gicos e cl ínicos para o 
diabetes t ipo 2, con-

duzido pela Cleveland 
Clinic. Os resultados 
mostram que os gru-
pos cirúrgicos obti-
veram controle gl icê-
mico, perda de peso 
consistente e redução 
de medicamentos para 
diabetes t ipo 2, assim 
como diminuição do 
risco cardiovascular. 
Após cinco anos, os 
efeitos metabólicos do 
tratamento cirúrgico 
se mantêm e são efe-
tivos no tratamento 
da doença tanto em 
obesos moderados ou 
severos.



1. A cirurgia bariátrica se consolidou no Brasil no início dos anos 90
.
2. A SBCB – Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica foi criada em 1996.

3. A primeira cirurgia bariátrica por laporoscopia foi realizada em 1998.

4. Em 2006 a sigla recebe a letra “M”, devido à crescente importância da cirurgia metabólica, passando a 
SBCBM – Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

5. A SBCBM é a segunda maior Sociedade Bariátrica do mundo, composta por mais de 1,7 mil associa-
dos.

6. Em fevereiro de 2015 a cirurgia bariátrica foi reconhecida como área de atuação pelo CFM – Conselho 
Federal de Medicina.

7. Das cerca de 93,5 mil cirurgias bariátricas realizadas em 2015 no País, cerca de 10% foram feitas no 
sistema público de saúde (SUS).

8. Existem mais de 60 tipos de doenças relacionadas à obesidade que melhoram com os efeitos da cirur-
gia bariátrica, entre elas alguns tipos de câncer e Alzheimer.

9. As técnicas atuais menos invasivas, por laparoscopia e endoscopia, possibilitam procedimentos mais 
seguros e eficientes.

10. O acompanhamento multidisciplinar é fundamental tanto antes quanto depois da realização da cirur-
gia.

11. Estudos nacionais e internacionais comprovam a melhora do diabetes tipo 2, com a cirurgia, em cerca 
de 90% dos casos e não somente em obesos, mas também em pessoas magras.

12. A SBCBM trabalha para aprovar junto ao CFM - Conselho Federal de Medicina a cirurgia metabólica, 
para pacientes com IMC entre 30 kg/m² e 35 kg/m².

13. Se aprovada a cirurgia metabólica poderá beneficiar entre 5% e 15% dos 13,5 milhões de diabéticos 
do Brasil.

14. As duas técnicas mais utilizadas no Brasil são o Bypass gástrico e a Gastrectomia vertical.

15. Em média, a cirurgia bariátrica tem duração de uma hora e meia a duas horas.

?Vocêsabia
CURIOSIDADES
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Adolescent bariatric 
surgery cost-effective 

after five years
In a study assessing 
the cost-effectiveness 
of bariatric surgery for 
adolescents with obe-
sity using published 
results from the Teen-
Longitudinal Assessment 
of Bariatric Surgery 
study, researchers have 
reported that while 
bariatric surgery was 
not cost-effective over a 
three-year time horizon, 
it could become cost-e-
ffective if assessed over 
a time horizon of give 
years.

The study, ‘Cost-
effectiveness of Bariatric 
Surgery in Adolescents 
With Obesity’, was 
published online by 
JAMA Surgery, under-

lines the importance lon-
g-term clinical trials in 
adolescents with at least 
five years of follow-up 
data that capture finan-
cial and quality-of-life 
end points.

For this study, a model 
was created to compa-
re two strategies: no 
surgery and bariatric 
surgery. In the no sur-
gery strategy, patients 

remained at their BMI 
over time. In the baria-
tric surgery strategy, 
patients were subjected 
to risks of perioperative 
mortality and complica-
tions as well as initial 
morbidity but also expe-
rienced longer-term qua-
lity-of-life improvements 
associated with weight 
loss. Demographic infor-
mation of 228 patients 
included in the analysis: 
average age, 17 years; 
average BMI, 53; and 
171 (75 percent) were 
female-surgery-related 
outcomes. A willingnes-
s-to-pay threshold of 
US$100,000 per quality-
-adjusted life-years was 
used to assess cost-ef-
fectiveness.
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After three years, sur-
gery led to a gain of 
0.199 QALYs compa-
red with no surgery at 
an incremental cost of 
US$30,747 yielding an 
unfavourable ICER of 
US$154,684 per QALY. 
When the clinical study 
results were extrapo-
lated to four years, 
the ICER decreased to 
US$114,078 per QALY 
and became cost-effecti-
ve by five years with an 
ICER of US$91,032 per 
QALY. Outcomes were 
robust in most one-way 
and probabilistic sensiti-
vity analyses.

“At present,  bar ia-
tr ic surgery is  perfor-
med in approximately 
1,000 adolescents per 
year.  Increasing access 
to bar iatr ic surgery in 
adolescents,  even by 
a factor of 4, would 
hardly affect obesi-
ty prevalence on a 
populat ion level ,” the 
authors write.  “From 
an indiv idual-pat ient 

perspect ive, though, 
bar iatr ic surgery can 
result  in l i fe-alter ing 
weight loss,  which 
not only leads to the 
resolut ion and pre-
vention of disease but 
also al lows pat ients 
to avoid the st igma, 
bul ly ing, and isolat ion 
that often accompany 
severe obesity. 

As evidence suppor-
t ing the safety and 
eff icacy of bar iatr ic 
surgery continues to 
accrue for the ado-
lescent populat ion, 
i t  wi l l  l ikely become 
a more accepted and 
commonly used the-
rapeutic option. Our 
analys is  indicates that 
i t  can also be cost-ef-
fect ive when assessed 
over a relat ively short 
t ime horizon. Longer-
term studies that track 
qual i ty of l i fe,  weight 
loss,  comorbidity reso-
lut ion, andhealth care 
costs are needed to 
confirm our f indings.” 

“Our analysis indicates that it can 
also be cost-effective when assessed 
over a relatively short time horizon”



Anastomosis size 
contributes to bleeding  

and stenosis rates
A study comparing the inciden-
ce of early complications related 
with the handsewn gastrojejunal 
anastomosis in gastric bypass 
using Fouchet catheter with 
different diameters, has reported 
that a diameter of the anasto-
mosis of 15 mm was related 
with lower incidence of stenosis. 
However, the study also found 
that these patients had major 
bleeding postoperatively and 
lower surgical site infection, with 
no incidences of anastomotic 
leaks.

The study, ‘Complications related 
to gastric bypass performed with 
different gastrojejunal diameters’, 
from authors from the Bariatric 
Surgery and Metabolic Service of 
Holy House Hospital of Curitiba, 
Curitiba PR, Brazil, published in 
the journal Arquivos Brasileiros 
de Cirurgia Digestiva (São Paulo), 
included 732 patients who 
underwent RYGB between 
January 2012 to March 2013. 
The patients were divided in two 
groups; group 1 with 12 mm 
anastomosis (n=374, Fouchet 
probe of 36 Fr); and group 2 
with 15 mm (n=358, Fouchet 
probe of 44 Fr).

The researchers collected data 
on the incidence of various com-
plications: presence of gastroje-
junostomy anastomosis stenosis, 
occurrence of fistulas, bleeding 
with transfusion indication and 
surgical site infection.

In the procedures, food handle 
with 140cm was placed in a 
pre-colic and pre-gastric posi-
tion. Next, gastrojejunal anas-
tomosis manual laterolateral 
was performed in anterior 
gastric wall in two layers with 
3-0 absorbable monofilament 
long half-life in all patients 
(Figure 1).

Outcomes
The outcomes showed that 
both groups showed similar 
results with respect to age, 
gender, body mass index, 
presence of comorbidities 
such as hypertension, dysli-
pidemia, diabetes mellitus, 
sleep apnoea and time of 
postoperative gastric bypass.

Groups 1 (12 mm) with 
374 patients and 2 (15mm) 
with 358 showed gastro-
jejunostomy stenosis rates 
of 11% and 3.1%, respec-
tively, requiring dilatation. 
Statistical significance was 

verified with p=0.05 (Table 
1). Other variables related 
to the anastomosis were 
also analysed, but without 
statistical significance 
(p>0.05).

In group 1 (12 mm gastroje-
junostomy anastomosis), ten 
patients reported bleeding 
(2.8%), compared to group 
2 (15 mm anastomosis) 17 
patients (4.7%). In both 
groups studied, the occurrence 
of surgical site infection occur-
red in eight patients (2.1%) in 
group 1, and in seven patients 
(1.7%) in group 2.

Complication  Group 1 - n=374 (12 mm)  Group 2 - n=358 (15 mm)

Fistula occurrence  0.0%  0.0%

Postoperative bleeding  2.8% - n=10  4.7% - n=17

Anastomotic stenosis  11% - n=41  3.1% - n=11

Surgical site infection  2.1% - n=8 1.7% - n=6

Incidence of complications related  
to gastrojejunostomy and gastric by-pass


