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Nesta 54ª edição do nosso Boletim a 
SBCBM traz importantes acontecimentos 
que ficarão registrados na história. 

Começamos pela realização da 1ª 
Caminhada Nacional de Combate à 
Obesidade, inciativa da executiva Nacional, 
e que acontecerá com a adesão dos nossos 
Capítulos. 

A Caminhada acontecerá em 15 cidades do 
Brasil e tem como objetivo incentivar 
práticas saudáveis em nossos pacientes e 
na comunidade em geral. 

Além disso, também tivemos a IFSO, que 
passou a ser presidida pelo cirurgião 
brasileiro Almino Ramos; Arthur Garrido 
recebeu Prêmio Benedicto Montenegro do 
CBC; e o prêmio entregue pela Sociedade 
Americana de Cardiologia, referente ao 
estudo sobre uso da cirurgia bariátrica no 
controle da hipertensão. 

Outra boa notícia para esta edição foi o 
uso da plataforma Baritalk, criada por nós 
no novo site da Sociedade, para o 
lançamento das ‘Diretrizes sobre a 
Colelitíase associada à Cirurgia Bariátrica’. 

O objetivo do estudo é estabelecer 
recomendações para prática clínica 
visando à prevenção e o tratamento da 
colelitíase pós-cirurgia bariátrica.  

O lançamento ocorreu no início de 
setembro, em São Paulo e, no dia 29 de 
outubro, já teremos outro evento 
científico via Baritalk, sobre reposição de 
ferro. 

Paralelamente a tudo isso, não podemos 
deixar de falar sobre o nosso XX 
Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Bariátrica, que será em Curitiba, no 
próximo ano. 

O lançamento comercial do Congresso 
será no dia 25 de outubro e a nossa 
diretoria está trabalhando ativamente 
para que o evento anual da SBCBM seja, 
novamente, um sucesso. 
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) promove, 
no dia 21 de outubro (domingo),  a 1ª Caminhada Nacional de Combate à 
Obesidade. O evento será realizado, simultaneamente, nas cidades de Brasília, 
Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Porto Alegre , Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. 

A ação, de aproximadamente 50 minutos, acontece em comemoração ao Dia 
Nacional de Prevenção da Obesidade – 11 de outubro. Participam da 
Caminhada cirurgiões, equipes multidisciplinares, pacientes e a população em 
geral. 

“O objetivo é chamar a atenção da população sobre a importância da 
atividade física e de alimentação adequada para melhorar a qualidade de vida 
e reduzir o excesso de peso”, afirma o presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), Caetano Marchesini. 

A CAMINHADA - Durante o evento – coordenado por cirurgiões, educadores 
físicos e profissionais multidisciplinares associados à SBCBM – serão 
promovidas orientações para diagnóstico de sobrepeso e obesidade. A 
campanha trabalha quatro princípios básicos para manter a saúde e o peso 
saudável: comer bem, movimentar-se, beber água e dormir bem. 
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) 
anuncia o lançamento das ‘Diretrizes 
sobre a Colelitíase associada à 
Cirurgia Bariátrica’. 

O objetivo do estudo é estabelecer 
recomendações para prática clínica 
visando à prevenção e o tratamento 
da colelitíase pós-cirurgia bariátrica. 

O lançamento ocorreu no início de 
setembro, em São Paulo. 

Segundo o presidente da SBCBM, Dr. 
João Caetano Marchesini, no Brasil 
ainda não existiam diretrizes clínicas 
direcionadas aos cuidados necessários 
para prevenção da colelitíase. 

“Esse Guideline visa instruir melhores 
práticas clínicas aos cirurgiões 
bariátricos e equipe multidisciplinar 
envolvida no tratamento de pacientes, 
em curto e longo prazo”, comenta. 

O estudo aponta para a possibilidade 
de reduzir ou eliminar a formação de 
cálculo biliar através da utilização do 
ácido ursodesoxicólico (AUDC) após a 
realização do procedimento. “O estudo 
apontou que o AUDC inibe a síntese 
hepática do colesterol e estimula a 
síntese de ácidos biliares, 
restabelecendo o equilíbrio entre 
eles”, explica o Dr. Luiz Vicente Berti, 
vice-presidente da SBCBM e um dos 
autores das diretrizes. 
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De acordo com Dr. Berti, a colelitíase pós-cirurgia bariátrica, doença 
popularmente conhecida como pedra na vesícula, acomete 36% dos 
pacientes recém-operados, geralmente após seis meses da cirurgia. A 
doença se dá por cálculos biliares ocasionados pela rápida perda de 
peso ou por dietas com baixa caloria.  

Segundo o médico, na maioria dos casos, quando os cálculos trazem 
sintomas, o paciente já está com quadro de inflamação da vesícula e, 
por isso, a cirurgia é a maneira mais eficiente de eliminar o 
problema. Os principais sintomas são dores intensas do lado direito 
do abdome, náuseas e vômitos, mas, vale ressaltar que a colelitíase 
pode também ser assintomática.  
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A Diretoria de São Paulo do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões (CBC) - 
Capítulo SP- homenageou o fundador 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica (SBCBM), cirurgião Arthur 
Belarmino Garrido Junior, com a 
entrega do Prêmio Benedicto 
Montenegro.

A homenagem ocorreu, no dia 01 de 
setembro, no Centro de Convenções 
Rebouças, durante a sessão solene de 
encerramento do congresso paulista 
de Cirurgia. Na oportunidade, foram 
empossados os novos membros do 
AcCBC , Ascbc, ACBC e TCBC e 
promovidas homenagens do Capítulo 
de São Paulo. 
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O cirurgião bariátrico de São Paulo, 
Almino Ramos, que também é ex-
presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM) assumiu nesta sexta-feira 
(29), em Dubai, Emirados Árabes, a 
presidência da Federação 
Internacional para a Cirurgia de 
Obesidade e Transtornos Metabólicos 
(IFSO). 

A posse do cirurgião aconteceu 
durante o 23º Congresso Mundial de  
Cirurgia Bariátrica e Metabólica , 
realizado pela IFSO - federação que 
atualmente conta com mais de 8000 
membros provenientes de mais de 70 
países.  

Segundo Almino Ramos, a cirurgia 
bariátrica está em diferentes níveis 
nestes países. No entanto, a 
obesidade representa um problema 
comum a todos, contribuindo para 
diminuição da qualidade e do tempo 
de vida das pessoas. “A cirurgia 
bariátrica e metabólica é o único 
tratamento eficaz contra a obesidade 
severa. 

Ainda assim, menos de 1% das 
pessoas com real indicação para a 
cirurgia são operadas no mundo. 
Temos um trabalho educacional muito 
importante pela frente, sobre os 
riscos da obesidade e as 
oportunidades de tratamento em cada 
situação”, disse Almino Ramos. 
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O presidente eleito da IFSO adiantou 
ainda, que outra meta é melhorar a 
oferta do serviço, colaborar para o 
aprimoramento e treinamento 
adequado dos cirurgiões e defender o 
crescimento  de centros de excelência 
em cirurgia bariátrica,  com equipes 
multidisciplinares bem preparadas 
para melhor atender os pacientes. 

“Neste cenário certamente a SBCBM 
tem um lugar especial, já que é uma 
das Sociedades mais atuantes e a 
segunda maior do mundo. 

Espero sinceramente poder contribuir 
com a união de tantos profissionais, 
extremamente preparados e dispostos 
a atuar na principal atividade da IFSO, 
o combate à obesidade”, finalizou 
Almino. 

Segundo o médico, entre os pontos 
altos da discussão do Congresso 
Mundial da IFSO 2018 estão a 
cirurgia bariátrica como meio de 
melhora de doenças como 
hipertensão, diabetes, apneia do sono, 
triglicérides altos, problemas 
ortopédicos, entre outras, e o uso de 
técnicas cada vez menos invasivas, 
como laparoscopia e endoscopia. 

Almino Ramos, que ficará à frente da 
IFSO até a realização do congresso 
mundial em 2019, é formado em 
Medicina pela Universidade de Caxias 
do Sul (UCS), tem mestrado em 
Cirurgia pela Unicamp e doutorado 
em Cirurgia pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). Ele foi 
presidente da SBCBM em 2013 e 
2014.
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O estudo inédito e realizado no Brasil 
que avalia os resultados da cirurgia 
bariátrica para o controle da 
hipertensão arterial em pacientes 
obesos irá receber o prêmio de 
melhor trabalho brasileiro, no 
congresso Joint Hypertension 2018 
Scientific Sessions da American Heart 
Association (AHA) da Associação 
Americana de Cardiologia e que 
aconetece entre os dias 10 e 12 de 
novembro, em Chicago. 

“O estudo Gateway foi idealizado para 
avaliar a eficácia da cirurgia 
bariátrica no controle da pressão 
arterial em pacientes obesos grau 1 e 
2”, explica o coordenador da pesquisa 
e cirurgião bariátrico Carlos Schiavon. 

No ano passado, os pesquisadores 
publicaram os primeiros resultados no 
periódico científico Circulation e 
apresentaram os resultados no 
congresso da AHA. Foram avaliados 
100 pacientes hipertensos 
submetidos à cirurgia bariátrica com a 
técnica do bypass gástrico. Destes, no 
período de um ano, 51% deixaram de 
usar medicamentos para controlar a 
pressão. 

Neste ano, os pesquisadores vão 
apresentar novidades sobre o estudo 
Gateway, incluindo detalhes sobre a 
pressão medida ambulatorialmente e 
a incidência de hipertensão resistente 
nos pacientes operados. Na última 
semana, a equipe foi surpreendida 
com o prêmio de melhor trabalho 
apresentado pelo Brasil para o 
Congresso da Sociedade Americana de 
Cardiologia deste ano.
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“É uma grande honra que um trabalho 
de cirurgia bariátrica ganhe um 
premio numa sociedade americana de 
cardiologia. Isso mostra o quanto a 
cirurgia bariátrica está sendo 
valorizada por esses profissionais”, 
comemora Schiavon

Além do cirurgião bariátrico Carlos 
Schiavon, recebem o prêmio os 
pesquisadores Dimas Ikeoka; Eliana V. 
Santucci; Renato N. Santos; Lucas P. 
Damiani; Juliana D. Oliveira; Camila R. 
Torreglosa; Angela C. Bersch-Ferreira; 
Tamiris A. Miranda; Silvana de Barros; 
Hélio Halpern; Frederico L. Monteiro; 
Ricardo V. Cohen; Patricia M. Noujaim; 
Márcio G. Souza; Celso Amodeo; Luiz 
Bortolloto; Otávio Berwanger; 
Alexandre B. Cavalcanti; e Luciano F. 
Drager. 

 

Para ler a pesquisa premiada, acesse  
[https://www.ahajournals.org/doi/pdf/

10.1161/CIRCULATIONAHA.

117.032130] 
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Capítulo Pernambuco

Foi realizado nos dias 13 e 14 de 
setembro, em Recife, a 1ª Imersão 
Norte/Nordeste  de Cirurgia Bariátrica 
que abordou a atualidade em cirurgia 
bariátrica com foco no pós-operatório 
e equipe multidisciplinar. 

A imersão  – destinada às equipes 
multidisciplinares e cirurgiões –  
contou com o apoio da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica, Capítulo Pernambuco 
(SBCBM)

Entre os temas discutidos as 
atualidades em neurociências e a 
cirurgia bariátrica , avanços 
nutricionais, o papel do nutricionista 
no pré e pós-operatório , atuação da 
enfermagem e do fisioterapeuta, 
recomendação de exercícios físicos, 
procedimentos endoscópico x cirurgia 
da obesidade e outros. 

Para o presidente do Capítulo de 
Pernambuco, Flávio Kreimer, a 1ª 
Imersão Norte/Nordeste  de Cirurgia 
Bariátrica é fundamental para 
desenvolver e fortalecer os serviços  
de cirurgia bariátrica existentes na 
região. 

“A SBCBM apoiou este importante 
curso de imersão, que contou com 
colegas cirurgiões da região e suas 
equipes multidisciplinares”, disse 
Kreimer. 
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O Impacto das Cirurgia Bariátrica nas 
Doenças Cardiovasculares foi o foco 
central dos debates da atualização 
permanente Bariátrica Sul. O evento 
aconteceu no dia 15 de setembro, no 
Centro Histórico Cultural da Santa Casa 
de Porto Alegre. O Bariátrica Sul é 
voltado para cirurgiões e profissionais 
que integram as equipes 
multidisciplinares que atuam no 
tratamento da obesidade. 

Entre os temas abordados nesta edição 
estão a avaliação cardiológica no pré-
operatório em cirurgia bariátrica, 
preparo nutricional pré-operatório do 
paciente superobeso, atividade física 
para pacientes obesos mórbidos, 
resultados imediatos e tardios da 
bariátrica, gastrectomia vertical como 
cirurgia metabólica, obesidade e risco 
cardiovascular, os novos tempos da 
endoscopia bariátrica, by-pass gástrico 
como cirurgia metabólica e outros. 

A coordenação do Bariátrica Sul é do 
cirurgião Guilherme Bassols. 
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Cerca de 122 cirurgiões bariátricos do Brasil participaram em Dubai, Emirados 
Árabes, do 23º Congresso Mundial de  Cirurgia Bariátrica e Metabólica da 
Federação Internacional para a Cirurgia de Obesidade e Transtornos 
Metabólicos (IFSO), entre os dias 26 a 29 de setembro.  

“A Missão da IFSO é unificar as comunidades globais científicas, divulgar o 
conhecimento e estabelecer padrões universais de cuidados para o tratamento 
da obesidade”, afirmou o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM), Caetano Marchesini. 



Participaram da IFSO 2.155 médicos, 
cirurgiões, pesquisadores e equipes 
multidisciplinares que atuam no 
tratamento da obesidade mórbida no 
mundo todo. 

O diretor médico da SBCBM, Marcos 
Leão, que esteve em Dubai, conta que 
a delegação brasileira foi a que 
apresentou o segundo maior número 
de trabalhos inscritos, atrás apenas 
dos Estados Unidos. “Foram 53 artigos 
publicados na Revista Obesity Surgery 
para este mundial, o que demonstra a 
importância dos nossos cirurgiões”, 
disse Leão.  “Eu e o Dr. Fábio Viegas, 
diretor societário da SBCBM, 
levaremos deste Mundial as melhores 
experiências para o Congresso 
Brasileiro de 2019”, adiantou. 

O Congresso - A principal atividade da 
IFSO é a organização do Congresso 
Mundial anual, que fornece um fórum 
para troca de conhecimento sobre o 
tratamento cirúrgico de pacientes 
com obesidade grave, sobre novas 
técnicas, pesquisas e conceitos. 

Entre os palestrantes brasileiros na 
Programação da IFSO estão Marcos 
Leão Villas Boas, Almino Ramos, Fábio 
Viegas, Alexander Morrell, Ricardo 
Cohen, Josemberg Campos,  Sergio 
Santoro, Manoel Galvão Neto, Nestor 
Suguitani Bertin, Luciana El-Kadre e 
João Sucupira, Helder Fonseca ,Andrea 
Schroeder, Abdon Murad Jr, Carlos 
Schiavon, entre outros. Também 
falarão brasileiras de outras áreas, 
como a nutricionista Silvia Leite Faria, 
e a profissional de Educação Física, 
Emilian Rejane Marcon. 
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) divulga, 
nesta Edição 54 do seu Boletim, nota de 
pesar pela morte do cirurgião bariátrico 
e um dos fundadores da SBCBM, 
FERNANDO LUIZ BARROSO, ocorrida no 
Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (14). Ele 
deixa esposa e filhos. 

“Uma grande perda para a Cirurgia 
Bariátrica Brasileira e para todos os que 
conheciam o professor Barroso, um 
homem generoso e um grande amigo. 
Neste momento, expressamos as nossas 
condolências aos seus familiares. Tenho 
a certeza de que falo em nome de todos 
os membros da Sociedade”, disse o 
presidente da SBCBM, Caetano 
Marchesini. 

TRAJETÓRIA – O cirurgião brasileiro 
Fernando Luiz Barroso foi um dos 
pioneiros na realização da cirurgia 
bariátrica no Brasil e, em 1996, 
participou oficialmente da criação da 
SBCBM, em São Paulo. 

Como presidente, entre os anos de 2003 
e 2004, trabalhou para criar  uma 
sociedade dedicada a reunir 
profissionais, estimular a boa prática,  

incentivar o aprimoramento 
profissional e técnico da especialidade. 

Este ano, no Congresso Brasileiro de 
Fortaleza, a SBCBM prestou uma 
homenagem ao professor Barroso, 
incluindo a sua face na medalha 
comemorativa dos 20 anos da entidade. 

Pelo acervo de atividades e trabalhos 
realizados, o Dr. Barroso contribuiu 
decisivamente, quando em atividade 
profissional, para o desenvolvimento e 
progresso da cirurgia brasileira. 


