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A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) 
avançou muito e ganhou destaque 
no cenário nacional. Assumimos este 
biênio em 2017 com a proposta de 
pensar a Sociedade para as próximas 
décadas. Foi isso que fizemos. 
Tornamos a SBCBM produtiva e 
eficiente e os números apontam que 
a Sociedade cresceu em tamanho e 
em arrecadação.  

Mais do que isso: hoje somos um 
case de sucesso e nos tornamos 
referência em nossa área de atuação. 

Garantimos a adesão de 297 novos 
associados nos últimos dois anos, 
obtivemos um superávit de 234% na 
administração financeira e o 
aumento na receita operacional em 
294%. No início da gestão 
propusemos metas e cumprimos 
90%. 

Trabalhamos pela inovação científica 
e tecnológica, pela eficiência na

gestão administrativa                    
e financeira e, especialmente,    
pela integração e valorização dos 
Capítulos e do cirurgião bariátrico. 

Criamos o Barilve, com milhões de 
visualizações e, inclusive, superfãs 
que não perdem um programa. 

O Baritalk surgiu como uma 
ferramenta de atualização 
científica e o Barilfe, aplicativo que 
lançaremos em breve, será o 
primeiro banco de dados oficial da 
SBCBM e a carteirinha digital do 
paciente. 

Também vamos lançar cinco livros 
que levarão a marca de SBCBM. 

Com essas mudanças 
implementadas abrimos um canal 
de diálogo franco e objetivo com os 
associados e com a população. 

Atendê-los bem é a nossa 
prioridade.
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Caetano Marchesini é o Presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) – biênio 2017-2018.
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tesoureiro, Marcelo Girundi, 
secretário; Maurício Emannuel, 
segundo secretário e Luiz Cláudio 
Chaves, segundo tesoureiro. 

Que a próxima gestão consiga ser 
ainda melhor! 

Um Feliz Natal e um 2019 repleto 
de boas notícias para todos vocês! 

Agradeço a todos que participaram 
deste trabalho e deixaram a sua 
contribuição, em especial a minha 
diretoria: Eudes Godoy, vice-
presidente; Luiz Vicente Berti, vice-
presidente executivo, Marcos Leão, 
diretor médico; Fabio Viegas, diretor 
societário; Roberto Kaiser Junior, 
diretor científico; Alexandre Elias,



5

A atual diretoria da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (biênio 2017-2018) 
garantiu a adesão de 393 novos 
associados nos últimos dois anos, 
conquistou um superávit de 234% na 
administração financeira e o aumento 
na receita operacional em 294%.      
Já o patrimônio líquido subiu 44%. 
Além disso, 90% das metas propostas 
no início do mandato foram 
cumpridas.  

Estes dados integram o balanço da 
diretoria da  SBCBM neste biênio e 
que é formada pelos cirurgiões 
Caetano Marchesini, presidente; 
Eudes Godoy, vice-presidente; 

Luiz Vicente Berti, vice-presidente 
executivo, Marcos Leão, diretor 
médico; Fabio Viegas, diretor 
societário; Roberto Kaiser Junior, 
diretor científico; Alexandre Elias, 
tesoureiro, Marcelo Girundi, 
secretário; Maurício Emannuel, 
segundo secretário e Luiz Cláudio 
Chaves, segundo tesoureiro. 

“Desde que assumimos a presidência 
da SBCBM trabalhamos pela eficiência 
na gestão administrativa e financeira, 
pela integração dos capítulos e 
especialidades associadas, assim 
como pela inovação científica e 
tecnológica da Sociedade”, declarou o 
presidente Caetano Marchesini. 
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FINANCEIRO – Além dos resultados 
mencionados acima, na área 
financeira foram adotados 
controles para os pagamentos, 
todos os contratos com 
fornecedores foram formalizados e 
os documentos digitalizados e 
colocados em rede. A emissão de 
Boletos de anuidades para sistema 
de pagamento passou a ser feito 
via PayPal no site da SBCBM. 

Outra importante ação foi a 
reforma da sede da Sociedade em 
São Paulo e a criação da sala para 
transmissões ao vivo e sala para 
reuniões internas. 

90% REALIZADO – Entre as ações 
e propostas entregues nesta 
gestão  

estão o novo portal da SBCBM - que 
foi totalmente reformulado e 
transformado em um local de 
referência para o sócio e para as 
pessoas que buscam informações 
sobre cirurgia bariátrica com 
qualidade. O Portal da SBCBM, possui 
área pública, restrita e banco de 
dados possibilitando várias interações 
e ações administrativas da SBCBM 
como, por exemplo, loja virtual, 
solicitações de selos e carteirinhas, 
área exclusiva para os patrocinadores 
por tipo de apoio e seus respectivos 
hiperlinks, rede social exclusiva e 
interativa. A página abriga ainda uma 
loja virtual para aquisição de botons, 
canetas, blocos, porta cartão, aventais, 
touca cirúrgica e outros produtos. 
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Outra inovação tecnológica foi o  
BARITALK – rede social dentro da 
área restrita do associado e que 
possibilita postar noticias, criar 
grupos e salas de discussão 
dedicadas. As  videotecas e acesso 
a revistas internacionais e 
nacionais  - Obesity Surgery, 
Endoscopy Surgical, SOARD, World 
Journal of Surgery, CBC, ABCD e 
Medline também estão na área 
restrita do site disponibilizadas 
para os Associados. Pensando ainda 
nos cirurgiões associados a 
diretoria da Sociedade produziu 
um vídeo para ser utilizados nas 
salas de espera das clínicas, com 
orientações ao paciente sobre a 
obesidade e as alternativas 
seguras de tratamento com link na 
área restrita.

O BARILIVE – transmissão semanal 
pelo Facebook da SBCBM, para tirar 
dúvidas dos pacientes e divulgar a 
cirurgia bariátrica com recordes de 
visualizações,  é colocado no site e  
no youtube após o término de cada 
edição.  

A criação da Campanha “Cirurgia 
Bariátrica com Responsabilidade traz 
qualidade de vida” foi uma iniciativa 
desta gestão. 

Os sete vídeos em inglês e português 
estão sendo divulgados no Brasil e no 
mundo por meio das redes sociais, 
youtube, site e whatsapp.
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A criação de um setor específico 
para eventos da SBCBM foi 
iniciativa desta gestão. 

Isso porque apenas em 2017 foram 
realizados 17 eventos, entre eles, a 
reunião dos Capítulos, reunião 
COESAS, reunião do Conselho 
Consultivo, reuniões de honorários 
médicos em diversas capitais do 
Brasil, o Congresso de 
Florianópolis e outros.  

Em 2018 foram 25 eventos 
realizados, como o lançamento do

book comercial do Congresso de 
Fortaleza, o Bariátrica Sul, o Simpósio 
de Cirurgia Bariátrica e Novas 
Tecnologias em Pernambuco, reuniões 
de Honorários médicos em Goiânia e 
Florianópolis, Simpósio de Bariátrica 
do Mato Grosso, Congresso 
Catarinense de Cirurgia, lançamento 
das diretrizes sobre Colelitíase, 
Caminhada Nacional de Combate à 
Obesidade e outros que constam na 
página de eventos disponível no site 
da Sociedade.
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NOVO APP – O presidente da 
SBCBM, Caetano Marchesini, conta 
ainda que será lançado no mês de 
janeiro um aplicativo inédito para 
orientar os pacientes que fizeram a 
cirurgia bariátrica no Brasil. 

“Chamado de Barilife,  o aplicativo 
estará disponível para download 
no mês de dezembro e funcionará 
como uma carteirinha digital do 
paciente bariátrico”, antecipa 
Marchesini. 

O Aplicativo Barilife - que está 
sendo testado por usuários - será 
lançado para os principais sistemas 
operacionais, android e IOS. 

COMUNICAÇÃO – Na área da 
comunicação houveram muitos 
avanços. A equipe criou logomarcas 
para todos os Capítulos, a logomarca 
dos 20 anos da SBCBM e da 
Caminhada Contra Obesidade, bem 
como campanhas de  comunicação 
para os Congressos e curso ABLS.  
Toda a identidade visual para redes 
sociais e site foi reformulada.        

Com a atualização diária de notícias 
no site da SBCBM os acessos subiram 
de 10 mil para 66 mil por mês. 

O Instagram foi criado e, em apenas 
um mês atingiu dois mil seguidores.  

Já o Facebook teve crescimento em 
41% no numero de curtidas, com 18 
mil novos seguidores e audiência dos 
vídeos teve crescimento de 22.997%. 
Mais de 1.800 links de notícias foram 
publicadas na imprensa em dois anos 
e 250 notícias produzidas para o site 
da SBCBM. 
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Os Capítulos viraram notícia, o 
Boletim Informativo passou a ser 
publicado com maior frequência e 
a divulgação do Congresso passou 
a contar com vídeos para 
whastsapp e posts de divulgação. 

 

JURÍDICO – O novo departamento 
jurídico da SBCBM obteve 
resultados crescentes.                
Em 2017 foram sete rescisões 
contratuais, 56 contratos 
elaborados, 60 pareceres jurídicos 
emitidos, quatro termos de uso 
imagem, protocolo de ação judicial, 
elaboração da nova redação do 
Estatuto Social e Regimento 
Interno da SBCBM.  Já em 2018, 
foram elaborados até agora 42 
contratos, 17 pareceres jurídicos, 
realizado o processo de eleição 
dos Capítulos Estaduais e 
convocada a nova assembleia 
geral extraordinária da SBCBM. 

PROJETOS EM ANDAMENTO – Entre 
os projetos e ações que estão em 
andamento e deverão ser entregues 
em 2019 está a criação de cinco obras 
literárias: o “Manual Multiprofissional 
em Cirurgia Bariátrica e Metabólica”, 
“Cirurgia Bariátrica na Obesidade – 
ABLS” , “Saúde Mental e Cirurgia 
Bariátrica“, “Endoscopia Bariátrica” e 
“Atlas de Cirurgia Bariátrica”. 

As metas incluem ainda a criação de 
uma biblioteca virtual de ilustrações 
próprias da SBCBM,  banco de dados 
capaz de formular e propor políticas 
públicas, a criação de uma revista 
científica virtual da SBCBM, estruturar 
o  ensino a distância, criar um banco 
de filmes, aulas e simpósios 
monetizados por acesso , criar um 
sistema de classificação de cursos e 
serviços online para facilitar o 
registro e obter a classificação com a 
chancela da SBCBM e iniciar o 
processo de certificação online. 





O diretor médico da SBCBM e presidente eleito para o biênio 2019-2020, Dr. 
Marcos Leão, esteve entre os dias 11 e 15 de novembro, em Nashville, EUA, 
aonde participou da ObesityWeek 2018, com o ex-presidente da Federação 
Internacional para a Cirurgia da Obesidade e Distúrbios Metabólicos (IFSO), 
Natan Zundel e com o atual presidente da IFSO, o cirurgião brasileiro, Almino 
Ramos. Na foto com cirurgiões brasileiros. 
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O Bariátrica Sul – evento realizado 
durante o ano de 2018 pelo Capítulo 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) do 
Rio Grande do Sul - reuniu cerca de 
400 cirurgiões e COESAS durante as 
sete edições do evento promovidos 
em Porto Alegre, Passo Fundo, Novo 
Hamburgo, Canoas e Caxias do Sul. 

Para o presidente do Capítulo da 
SBCBM do Rio Grande do Sul, Carlos 
Frota Dillemburg, o evento Bariátrica 
Sul tem como objetivo proporcionar 
uma atualização permanente para os 
cirurgiões bariátricos, suas equipes 
multidisciplinares, estudantes e 
outros profissionais da área da saúde 
interessados no assunto. 

“Com esta atualização permanente 
pudemos levar o que há de mais novo 
para cinco cidades gaúchas entre os 
meses de março e dezembro”, explicou 
o presidente do Capítulo, Dr. Carlos 
Frota Dillemburg, presidente do 
Capítulo do Rio Grande do Sul da 
SBCBM.

Entre os temas destacados pela 
atualização científica permanente 
estão a “Responsabilidade civil do 
médico”, “Recidiva da obesidade após 
a cirurgia bariátrica”, “Cuidados com a 
pele em cirurgia de pacientes obesos”, 
“Desnutrição pós cirurgia bariátrica”, 
“Cuidados multidisciplinares do 
diabético”, “O impacto da cirurgia 
bariátrica nas doenças 
cardiovasculares”, “Pneumologia”, 
entre outros. 

Ao todo, os eventos engajaram cerca 
de 400 cirurgiões e profissionais que 
integram as equipes 
multidisciplinares, além de 
palestrantes e representantes da 
indústria médica em Porto Alegre, 
Passo Fundo, Novo Hamburgo, Canoas 
e Caxias do Sul. 

Em outubro, na data em que a SBCBM 
promoveu a 1ª Caminhada Nacional 
da Obesidade, o Bariátrica Sul 
viabilizou o encontro com o tema 
“Perca Peso Ganhe Vida”, e reuniu 160 
pessoas no Parque Farroupilha, em 
Porto Alegre. 
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O diretor societário da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (SBCBM), Fábio Viegas, 
participou nesta sábado (24), em 
Porto Velho, Rondônia, da criação do 
Capitulo da Sociedade Brasileira de 
Minimamente Invasiva e Robótica 
(Sobracil) no estado. 

O presidente do Capítulo de Rondônia 
da Sobracil será o cirurgião e membro 
titular da SBCBM,  cirurgião Thiago 
Patta. 
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A criação do Capítulo ocorreu   
durante o Simpósio de Terapia 
Minimamente Invasiva, com o tema  
gastrocirurgia. O evento teve o apoio 
da SBCBM. 

O cirurgião Fábio Viegas, vice-
presidente eleito da SBCBM para o 
biênio 2019-2020 falou no Simpósio 
sobre qual é a melhor técnica 
cirúrgica. 
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“Foi um evento muito importante, não 
apenas pela criação do Capítulo da 
Sobracil, mas também pela 
oportunidade  de sabermos             
um pouco mais sobre a realidade     
da cirurgia bariátrica em Rondônia e 
na cidade de Porto Velho”, afirmou 
Fábio Viegas. 

O estado de Rondônia conta com 
quatro membros titulares da SBCBM, 
que exige a participação de seis 
membros titulares para a formação de 
um Capitulo único.

“Por este motivo, criamos um capítulo 
conjunto da SBCBM com o estado do 
Amazonas há dois anos. No entanto, 
acreditamos que em breve -com a 
formação de novos cirurgiões – 
possamos criar o Capítulo exclusivo 
do nosso estado”, explicou o cirurgião 
Thiago Patta. 

Participaram do evento, além de 
representante da SBCBM, 
representantes do  Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões (CBC),  Colégio 
Brasileiro de Cirurgia Digestiva 
(CBCD) e Sobracil. 



Aproximadamente 110 cirurgiões 
bariátricos de todo o Brasil 
participaram, no último dia 30 de 
novembro, em São Paulo, do III 
Simpósio de Cirurgia Robótica 
“Bariátrica atual e era digital”. O 
evento aconteceu no Centro de 
Inovação Medtronic e contou com o 
apoio da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica (SBCBM). 

O presidente da SBCBM, Caetano 
Marchesini, abordou o tema 
“Definindo a recidiva da Obesidade e 
Sucesso: Quando Operar  e Quando 
Esperar?”. 

O objetivo do Simpósio foi promover 
a atualização científica de nível 
avançado para cirurgiões que já 
realizam a cirurgia robótica e ou tem 
o interesse de ingressar na área de 
cirurgia robótica. 

O coordenador do Simpósio, cirurgião 
e membro da diretoria da SBCBM, 
Alexandre Amado Elias, explicou que 
o Simpósio visa divulgar as novas 
tecnologias na área da  cirurgia 
bariátrica.
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“Esta é a terceira de edição do    
curso que visa divulgar novas 
tecnologias para os cirurgiões. Nesta 
edição o enfoque foi a robótica e já 
estamos com o evento de 2019 
confirmado ”, contou o Dr. Elias. 

Segundo ele,  os procedimentos 
robóticos vem crescendo e se 
democratizando. “Hoje o investimento 
é feito pelas instituições hospitalares, 
difundindo o método em grandes 
hospitais do Brasil e para uso em 
diferentes áreas e mostrando que os 
benefícios aos pacientes são menor 
tempo de internação , menor risco e 
menos dor”, resumiu o Dr. Elias

Capítulo São Paulo
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Entre os temas abordados as Novas 
Fronteiras na Cirurgia Robótica , 
Gastrectomia Vertical Sleeve – 
laparoscopia – robótica ,  
fisiopatologia e implicações em 
cirurgia bariátrica, cirurgias ao vivo, 
cirurgia robótica revisional e outros. 

A cirurgia revisional foi realizada pelo 
dr. Alexander Morrell, presidente 
eleito do Capítulo de São Paulo da 
SBCBM. 

De acordo com a representante da 
Medtronic, Mara Aiello Banzolli, o 
Simpósio permitiu discussões sobre 

os principais aspectos da Robótica     
e proporcionando o fortalecimento  
da educação  continuada. “Este 
encontro foi um grande marco, devido 
a presença de grandes cirurgiões que 
discutiram e compartilharam suas 
experiências nos mais variados casos. 
Esperamos que em 2019 possamos 
gerar mais discussões para instigar 
interesses na tecnologia e 
potencializar visibilidade do quanto o 
paciente e a fonte pagadora poderão 
ser beneficiados com a tecnologia”, 
destacou Mara. 



O Capítulo Brasília da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (SBCBM) e o Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões (CBC) 
apresentaram, no Hospital Santa 
Luzia, em Brasília, o Curso ABLS 
(Advanced Bariatric Life Support) 
Emergências em Cirurgia Bariátrica.  

O curso tem como objetivo orientar a 
correta avaliação, conduta e 
tratamento de pacientes obesos 
mórbidos que foram submetidos 
previamente a cirurgia bariátrica e 
que chegam aos hospitais para 
atendimento emergencial, decorrentes 
da cirurgia ou não. 

“Estamos oferecendo um curso 
gratuito e que irá abordar situações 
emergenciais do paciente bariátrico. É 
importante que os médicos que atuam 
nos plantões e prontos-socorros 
conheçam as peculiaridades deste 
paciente para atendê-los da melhor 
maneira possível em caso de 
emergência”, afirmou o coordenador
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do curso, cirurgião bariátrico               
e presidente do Capítulo de     
Brasília, Luiz Fernando Córdova.  

Entre os temas que serão abordados 
no curso estão a obesidade no Brasil,  
a anatomia da cirurgia bariátrica, 
visão geral dos procedimentos 
bariátricos, avaliação do paciente, 
abordagem das complicações e outros. 

O cirurgião  bariátrico do Sergipe e 
palestrante do curso pela SBCBM, 
Fabio Almeida, ressaltou a 
importância do conhecimento na 
avaliação inicial e abordagem que 
deve ser feita pelo médico de 
emergência. 

“Queremos capacitar o profissional 
para atuar em todos os momentos.  

Um correto julgamento por parte da 
equipe medica é fundamental para 
determinar que procedimentos serão 
necessários”, declarou.  

Capítulo Brasília



20

PÚBLICO-ALVO - O curso é voltado 
para profissionais que atuam em 
emergências, cirurgiões, clínicos e 
médicos residentes. 

O curso reuniu médicos cirurgiões de 
renome como o Dr. Luiz Fernando 

Córdova, presidente do Capítulo 
Brasília da SBCBM, Dr. Antônio 
Evanildo Alves, mestre do Capítulo DF 
do CBC, Dr. Gustavo Santos de Souza e 
Dr. Fabio Almeida, delegados da 
SBCBM no Piauí e Sergipe, 
respectivamente. 



Cerca de 200 cirurgiões participaram, 
nos dias 30 de novembro e 01 de 
dezembro, em João Pessoa, do 1º 
Simpósio Multidisciplinar de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica.  

O evento foi promovido pelo Capítulo 
Paraíba da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM), com o objetivo de oferecer 
aos profissionais que atuam com 
cirurgia bariátrica na região 
atualização científica com qualidade.

“Médicos de todo do Nordeste 
estiveram aqui para ouvir e falar 
sobre os avanços no tratamento da 
obesidade e no pós-operatório da 
cirurgia”, afirmou Augusto. 

O debate científico seguirá foi  
dividido nos eixos da Saúde Mental; 
Saúde Alimentar; Saúde Física e 
Reabilitação; Saúde Clínica e 
Assistencial; Endoscopia na Cirurgia 
Bariátrica; e Fígado e Obesidade 
(NASH). 
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Capítulo Paraíba
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A palestra magna do evento foi  
realizada pelo diretor-executivo da 
SBCBM, Luiz Vicente Bert, sobre as 
perspectivas da cirurgia bariátrica no 
Brasil. 

O evento também contou com a 
presença, do vice-presidente da 
SBCBM, dr. Eudes Godoy, de 
profissionais e médicos que atuam no 
atendimento do paciente bariátrico. 

NOVA DIRETORIA - Além do espaço 
para debates multidisciplinares, o 
evento também marcou passagem 
simbólica da nova diretoria do 
Capítulo da Paraíba da SBCBM para o 
biênio 2019/2020, que será presidida 
pelo cirurgião Luiz Antônio Fonseca e 
como vice-presidente do Capítulo da 
Paraíba será o cirurgião Eduardo 
Pachu.



O presidente da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM), Caetano Marchesini, 
participou na última quinta-feira (01 
de novembro), em Brasília, da sessão 
em homenagem à campanha de 
conscientização do mês do diabetes, o 
Novembro Azul. 

O presidente da SBCBM, lembrou que 
em dezembro de 2017, o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) publicou a 
resolução Número 2.172, que traz 
novas regras e ampliam a indicação 
da cirurgia metabólica para o 
tratamento de pacientes com 
diabetes.
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“A diabetes tipo 2 está diretamente 
associada à obesidade. Cerca de 9% 
da população brasileira convive com o 
diabetes. São mais de 14,3 milhões de 
pessoas que podem ter a cirurgia 
metabólica como opção terapêutica, 
caso o tratamento clinico não 
apresente resultados ”, explica, 
Caetano Marchesini. 

“Médicos de todo do Nordeste 
estiveram aqui para ouvir e falar 
sobre os avanços no tratamento da 
obesidade e no pós-operatório da 
cirurgia”, afirmou Augusto. 

O debate científico foi  dividido nos 
eixos da Saúde Mental; Saúde 
Alimentar; Saúde Física e 
Reabilitação; Saúde Clínica e 
Assistencial; Endoscopia na Cirurgia 
Bariátrica; e Fígado e Obesidade 
(NASH).  

Frente parlamentar pela diabetes - A 
discussão sobre diabetes realizada na 
Câmara dos Deputados foi requerida 
pela deputada Carmen Zanotto (SC). O 
dia mundial do diabetes é 
comemorado no próximo dia 14 de 
novembro. 

De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), mais de 16 milhões 
de brasileiros sofrem de diabetes. Em 
discurso lido no Plenário, o 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), destacou que 
o Brasil já é a quarta nação com o 
maior número de casos da doença, 
atrás apenas da China, da Índia e dos 
Estados Unidos. 

Por isso, ele ressaltou que “o 
Novembro Azul é ocasião para 
lembrar que o combate ao diabetes 
deve ser política pública amplamente 
prioritária”.
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“O poder público precisa avançar 
muito no cuidado do diabetes. Por 
isso, o Congresso Nacional conta com 
a frente parlamentar mista pela causa 
do diabetes, criada em novembro de 
2017, composta por 218 deputados e 
20 senadores, dedicada a busca de 
soluções para esse problema de saúde 
pública”, disse Maia. 

Além disso, segundo ele,  a Câmara 
dos Deputados aprovou, em 2017, o PL 
6754/13, que institui a Política 
Nacional de Prevenção do Diabetes e 
de Assistência Integral à Saúde da 
Pessoa Portadora de Diabetes. A 
matéria ainda será apreciada pelo 
Senado Federal. 

A deputada Carmen Zanotto lembrou 
das dificuldades que se tinha antes 

para conseguir tratamento adequado 
do diabetes.  

“Quem não lembra da dificuldade que 
era fornecer um simples glicosímetro 
para um paciente controlar seu 
diabetes?”, indagou. “As pessoas 
menos favorecidas não conseguiam 
nem comprar as glicofitas, que hoje 
são fornecidas pelo Sistema Único de 
Saúde. Estamos avançando, inclusive, 
na cobrança da qualidade e da 
precisão dos glicosímetros que são 
fornecidos à nossa população”, 
destacou a deputada. 

Em seu discurso, Zanotto ainda 
afirmou que acredita que as insulinas 
análogas de ação rápida poderão 
estar disponíveis nas unidades e nos 
serviços de saúde a partir deste mês. 

Com a Deputada Carmen Zanotto
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Complicações  

- Há graves problemas de saúde 
comumente associadas ao diabetes, 
como infarto do miocárdio, diversas 
infecções, perda da função renal, 
enfraquecimento muscular e redução 
da acuidade visual. Segundo a 
presidente da Sociedade Brasileira de 
Diabetes, Hermelinda Cordeiro, as

mortes no Brasil em decorrência de 
diabetes ainda são elevadas. 

“As complicações causam não só 
alteração na qualidade de vida, como 
também um impacto socioeconômico 
importante. Portanto, nós temos o 
dever de lutar para melhorar as 
oportunidades de terapias em nosso 
país”, afirmou.

Com a Presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Hermelinda Cordeiro



O diabetes mellitus (DM) é um sério problema de saúde pública que afeta 
mais de 425 milhões de pessoas em todo mundo e a estimativa para 2045 é 
que 629 milhões serão diabéticos (IDF, 2017). No Brasil, estima-se que 12 
milhões de pessoas sejam diabéticas, com predomínio do DMT2 (IDF). 
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a cada 2 minutos 
um novo caso de diabetes é diagnosticado. O Brasil ocupa o 4º lugar entre os 
10 paises com maior número de individuos com diabetes e é o 5º pais em 
número de pessoas com mais de 65 anos com diabetes. 

Ademais, estima-se que cerca de 40% das pessoas com diabetes não sabem 
ter a doença na América Latina, o que constituiu uma preocupação adicional, 
frente as consequências para a saúde e ao elevado percentual de mortalidade. 

Em 2017, no mundo foram 4 milhões de mortes por diabetes. Na América do 
Sul e México foram 209.717 adultos de 20-79 anos que morreram como 
resultado do diabetes (11% de todas as causas de morte). Cerca de 44,9% 
dessas mortes aconteceram em pessoas com menos de 60 anos de idade. 
Metade dessas mortes foram no Brasil (IDF, 2017). 

Adicionalmente, o DM é a principal causa de insuficiência renal, cegueira, 
amputações, infarto do miocárdio, entre outras complicações (IDF, 2017). 

 Embora haja um componente hereditário importante, superior ao do 
diabetes do tipo 1, o ganho de peso, associado ao sedentarismo guardam 
estreita relação com o aparecimento do DMT2. 

Estima-se que 60% a 90% dos portadores da DMT2 sejam obesos e a 
incidência é maior após os 40 anos (SBD).  
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Tal como se observa em relação ao DM, a prevalência de sobrepeso e 
obesidade tem alcançado proporções pandêmicas, afetando homens e 
mulheres de todas as idades e grupos socioeconômicos, além de representar 
importante fator de ameaça à saúde no que diz respeito à morbidade e 
mortalidade provocadas por esta doença. Associados a estes aspectos, os 
custos envolvidos com o tratamento de doença crônica atingem cifras 
alarmantes. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2016, aproxidamente 2 
bilhões de adultos estavam acima do peso, o que corresponde 39% dos 
homens e das mulheres. A prevalência mundial de obesidade mais do que 
duplicou entre 1980 e 2014, atingindo mais de 500 milhões de pessoas - 11% 
dos homens e 15% das mulheres. 

No Brasil, dados do último VIGITEL publicado em abril de 2017 mostrou que 
mais da metade brasileiros apresenta excesso de peso e que 19,9% das 
mulheres e 18,1% dos homens são obesos. O aumento na prevalência da 
obesidade que afetou ambos os gêneros e foi estimado em 60% nos últimos 
10 anos. 

Os pacientes obesos apresentam elevado risco de desenvolver DMT2 e supõe-
se que aproximadamente 45% dos pacientes com DMT2 apresentam o índice 
de massa corporal (IMC > 30 kg/m2) (Buchwald et al, 2004).
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Os dois mecanismos envolvidos no desenvolvimento do DMT2 são: 1) a 
contínua produção de insulina pelo pâncreas que decorre da incapacidade de 
absorção de glicose pelas células, levando a chamada resistência insulínica 
(RI) e 2) a diminuição na secreção de insulina. Todavia, as causas dessas 
alterações não estão totalmente elucidadas (King et al, 1998). 

O DMT2 é cerca de 8 a 10 vezes mais comum que o tipo 1 e pode ser tratado 
com dietas, exercícios físicos e medicamentos orais, isolados ou 
concomitantemente, entretanto, raramente levam ao estado de euglicemia 
(Detournay et al, 2000). Por se tratar de uma doença que leva a inúmeras 
complicações (quadro 1), faz-se necessário um efetivo controle, 
principalmente por ser responsável por 5,2% de mortes no mundo (WHO,
2002). 

Complicações metabólicas

20% no momento do diagnóstico do DMT2; 

30 a 70% de prevalência

QUADRO 1 - Complicações do  Diabetes do Tipo 2

Fonte: Diabetes in American 2nd Edition NIDDK

Doença Cardíaca

Doenças digestivas

Alterações Visuais

30 - 70%

5 a 8 por 1000 pessoas diabéticas/ano

20 - 30%

4 - 10%

9 - 15%

5 - 30%

14%

32% das altas hospitalares

42%

20-30% microalbuminúria; 20-30% macroalbuminúria

Doença Arterial Periférica

Infecções

Implicações psicossociais/depressão

Doença renal

(diálise e transplante renal)

Úlcera de pé/amputação

Complicações orais

Complicações metabólicas
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