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Olá amigos!  
Neste início de ano, trazemos para 
vocês boas notícias. A Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (SBCBM) apresenta um 
balanço do seu último ano de gestão.  
Como presidente deste biênio, fico 
feliz em divulgar que a nossa 
Sociedade cresceu e avançou. 
Tivemos um aumento de 7% no 
número de sócios, a nossa receita 
operacional aumentou em 28% e a 
evolução contábil representa cinco 
vezes mais o número de 2016. 
 
Trabalhamos em todos os pilares que 
conseguimos: fortalecer a marca da 
SBCBM e seguir a linha que dos 
últimos anos de mantê-la como 
referencia em cirurgia bariátrica, 
ouvimos e ampliamos os canais de 
comunicação com cirurgiões, COESAS e 
pacientes, investimentos em 
campanhas para conhecimento e 
divulgação da cirurgia bariátrica e 
também da cirurgia metabólica.

Levamos à SBCBM para ser ouvida em 
debates importantes na Câmara Federal 
e Congresso Nacional com a presença de 
importantes atores políticos que atuam 
na área da saúde no Brasil.  
Nos aproximamos de Sociedades 
Médicas e entidades como a ADJ - que 
atua no suporte do paciente com 
Diabetes Tipo 2 - e estamos trabalhando 
arduamente para que a cirurgia 
metabólica tenha a atenção que merece 
com a sua inclusão no Roll de 
procedimentos da ANS. 
Lançamos o Programa de Acreditação e 
Certificação em cirurgia bariátrica e 
metabólica. 
Com previsão para início das operações 
agora, em 2020, o Programa destinado 
para médicos, clínicas e hospitais, tem 
como objetivo aferir a qualidade dos 
serviços prestados pelos profissionais e 
instituições de saúde, possibilitando 
melhoraria contínua, agregando 
resultados e garantindo maior segurança 
aos pacientes que passam pelo 
procedimento no Brasil.

PALAVRA DO PRESIDENTE
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Marcos Leão Vilas Bôas é o Presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) – biênio 2019-2020.
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Na área societária, após o Congresso 
de Curitiba, estamos produzindo o 
maior Congresso de Cirurgia 
Bariátrica da história e que já é 
recorde de público. 
Apoiamos a realização de eventos 
regionais e estaduais e concedemos 
aos nossos associados acessos à 8 
Revistas Internacionais e 2 Revistas 
Nacionais. As versões digitais das 
revistas JAMA e Annals of Surgery 
estão disponíveis no site, sendo que 
na JAMA, a assinatura inclui três 
publicações: a JAMA principal, a 
JAMA Surgery e a JAMA Internal 
Medicine.  Além disso, todos os 
Associados da SBCBM têm a 
possibilidade do suporte jurídico, de 
eventos, da Secretaria e de 
Comunicação, ação iniciada na 
gestão de Caetano Marchesini e que 
assim como tantas outras 
importantes estamos dando 
continuidade. 
 
Neste Boletim vocês poderão 
conferir com detalhes cada uma 
dessas ações em nossa matéria 
principal. 
 
Um forte abraço e boa leitura! 
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A diretoria da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(biênio 2019-2020) garantiu a adesão 
de 190 novos sócios em 2019, um 
aumento de 7% em relação ao ano 
anterior.  

Já a receita operacional aumentou em 
28%, se comparado com o mesmo 
período de 2018. Para que se tenha 
ideia, a evolução contábil representou 
cinco vezes a receita operacional 
obtida no ano de 2016.  Além disso, o 
resultado de receita financeira em 
aplicações cresceu 32 % e o 
patrimônio líquido subiu 5%. Das 
metas propostas no início do mandato 
100% foram cumpridas.  

Os dados integram o balanço da 
diretoria da  SBCBM no biênio 
2019-2020 e que é formada pelos 
cirurgiões Marcos Leão Vilas Bôas, 
presidente; Fábio Viegas, vice-
presidente; Caetano Marchesini, 
diretor técnico científico; Luiz Vicente 
Berti, vice-presidente executivo, 
Antônio Carlos Valezi, diretor médico

e primeiro secretário; Abdon Murad, 
segundo secretário; Alexandre Elias, 
primeiro tesoureiro e Maria Galzuinda, 
segundo tesoureira. 

 “Desde que assumimos a presidência 
da SBCBM temos trabalhado pela 
democratização da cirurgia bariátrica 
e pela inclusão da cirurgia metabólica 
no Roll de procedimentos da Agência 
Nacional de Saúde (ANS). Também 
trouxemos muitas novidades aos 
nossos associados e aos pacientes 
que buscam o tratamento da 
obesidade”, resume Marcos Leão Vilas 
boas.  

Entre as metas para 2020 estão o 
Novo Consenso Societário da SBCBM, 
o lançamento do Aplicativo Barilife 
voltado para o paciente bariátrico, o 
Cook Book – livro de receitas e o 
fortalecimento das Campanhas 
voltadas a divulgação da cirurgia 
bariátrica e metabólica e o Congresso 
de São Paulo, que será o maior da 
história”, disse Marcos. 
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NOVIDADES – No início de 2019, a 
SBCBM colocou em andamento a 
criação e uma Campanha Inédita 
de Comunicação e Assessoria de 
Imprensa focada em divulgar a 
Cirurgia Metabólica. A Campanha 
Vida Nova Metabólica vem sendo 
divulgada em todas as mídias 
digitais, jornais, revistas e rádios 
nas principais capitais do Brasil. 

Toda a Campanha foi segmentada e 
planejada com base nas fases de 
Submissão do Rol ANS e visando o 
reconhecimento da Cirurgia como 
opção terapêutica no tratamento 
do portador do Diabetes tipo 2. 

Paralelamente, a diretoria da 
SBCBM coordenou ações de 
engajamento político junto ao 
Ministério da Saúde, Congresso 
Nacional – Senado/Câmara dos 
Deputados Comissões e Frentes 
Parlamentares voltadas para a 
Saúde no Legislativo e entidades 
que lutam em defesa dos pacientes 
com Diabetes Tipo 2. 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA – Em 
fevereiro de 2019 foi realizado o 
evento Novas Fronteiras no 
Tratamento do Diabetes Tipo 2, 
que reuniu em São Paulo, 
presidentes de Capítulos da SBCBM 

e representantes de Sociedade 
Médicas como as Sociedades 
Brasileiras de Cardiologia, 
Endocrinologia, Oftalmologia, 
Nefrologia, Cirurgia Vascular, 
Angiologia, Hepatologia e Nutrologia. 
A proposta foi sensibilizar as 
entidades sobre os avanços do 
Diabetes Tipo 2 e resultados do 
tratamento cirúrgico. 

No mês de abril de 2019, o presidente 
Marcos Leão liderou uma comitiva da 
SBCBM que esteve com o Ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com o 
objetivo de ampliar os serviços de 
cirurgia bariátrica no Brasil e colocar 
em pauta a cirurgia metabólica e a 
revisão da tabela SUS da 
videolaparoscopia.  Participaram da 
audiência, Maria Cristina Abrão 
Nachif, Assessora do Gabinete do 
Ministro da Saúde; Marcelo Campos 
Oliveira, Diretor do Departamento de 
Atenção Especializada e Temática; 
Eduardo David Gomes de Sousa, 
Analista Técnico da Coordenação 
Geral de Atenção Especializada, Luis 
Vicente Berti, Wilson de Barros 
Cantero, Galzuinda Maria Figueiredo 
Reis. 
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Reis, representou a SBCBM em encontros 
com representantes do Ministério da 
Saúde, no sentido de criar uma Comissão 
conjunta com o Ministério para debater a 
cirurgia. 

Participaram da audiência: Marcio Irita 
Haro, Coordenador-Geral de Atenção 
Especializada; Eduardo David Gomes de 
Sousa, Analista Técnico da Coordenação 
Geral de Atenção Especializada; 
Jaqueline Misael, Analista Técnica 
Coordenação Geral de Atenção 
Especializada e Julia Santos, 
Coordenadora da Prospectiva. 

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS - A SBCBM 
realizou o maior Congresso de toda a sua 
história em Curitiba, que reuniu no mês 
de maio mais de 2.200 profissionais 
inscritos, entre cirurgiões e as 
especialidades associadas. Durante o ano 
de 2019 a SBCBM também apoiou a 
realização de eventos regionais no 
nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte do 
Brasil. 

Uma grande conquista desta gestão foi 
conceder aos sócios da SBCBM o acesso a 
8 Revistas Internacionais e 2 Revistas 
Nacionais. As versões digitais das 
revistas JAMA e Annals of Surgery estão 
disponíveis no site,m sendo que na JAMA, 
a assinatura inclui três publicações: a 
JAMA principal, a JAMA Surgery e a 

Continuando na linha da articulação 
política, nos meses de junho e julho 
foram realizadas reuniões com a 
Associação Diabetes Brasil (ADJ) e 
Confederação das Santas Casas de 
Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas (CMB). 

AÇÕES INÉDITAS - Nos meses de 
outubro e novembro - pela primeira 
vez na história da SBCBM - foram 
realizadas audiências públicas na 
Câmara Federal para debater a 
cirurgia bariátrica e metabólica no 
Brasil. Na Câmara dos Deputados, por 
proposição da Comissão de 
Seguridade Social e Família, a 
reunião liderada pelo presidente 
Marcos Leão contou com a presença 
do ex-presidentes, Luiz Vicente Berti, 
Ricardo Cohen e de cirurgiões do 
centro-oeste. Paralelamente foram 
realizadas reuniões com os deputados 
federais Antonio Britto, Carmen 
Zanotto, Luiz Antonio Teixeira Jr e 
Hiran Gonçalves sobre o tema. 

No mês de novembro foi a vez dos 
senadores debaterem a Prevenção do 
Diabetes e o Acesso aos Tratamentos 
da Doença. O vice-presidente da 
SBCBM, Fábio Viegas, foi o porta-voz 
da Sociedade no evento que reuniu os 
senadores Romário, Zenaide Maia e 
Vanderlan Cardoso.
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janeiro e dezembro de 2019 a SBCBM 
apostou pesado em ações de comunicação 
internas e externas. A continuidade do 
Balive e Baritalk, garantiram um 
crescimento de públicos específicos e a 
reestruturação do site permitiu uma 
maior visibilidade da SBCBM. Com a 
reestruturação, o site da SBCBM saltou de 
50 mil visualizações mês em janeiro para 
102 mil visualizações mês em dezembro. 
Durante o ano, foram produzidas 125 
notícias publicadas no site, que teve 127 
novas páginas de conteúdo revisado e 
remodelado com distinção para o 
paciente e para o associado. A audiência 
nas redes sociais cresceu 322%. Em um 
ano a SBCBM conquistou 8 mil novos 
seguidores no Facebook e 11 mil novos 
seguidores no Instagram, crescimento de 
322%. Já os 140 novos vídeos publicados 
no YouTube tiveram mais de dois milhões 
de visualizações no decorrer do ano. 

Para a imprensa,  foram produzidos 88 
releases oficiais enviados para veículos 
de comunicação em todo o Brasil e que 
resultaram em 2.232 links de inserções na 
mídia , incluindo programas como Globo 
News, Fantástico, Bem Estar , É de Casa , 
Revista Saúde- Editora Abril, Cláudia , 
Época , Veja e Exame, Carta Capital 
Estadão, terra e UOL. 

 

 JAMA Internal Medicine. As publicações 
abordam temas como “Tendências de 
mortalidade cardiometabólicas”, 
“Disparidades etárias no tratamento do 
diabetes”, entre outras. 

Além disso, todos os Associados da 
SBCBM têm a possibilidade do suporte 
jurídico, de eventos, da Secretaria e de 
Comunicação.  

CERTIFICAÇÃO – Já no mês de dezembro 
foi lançado o Programa de Acreditação e 
Certificação em cirurgia bariátrica e 
metabólica. 

Com previsão para início das operações 
agora, em 2020, o Programa destinado 
para médicos, clínicas e hospitais, tem 
como objetivo aferir a qualidade dos 
serviços prestados pelos profissionais e 
instituições de saúde, possibilitando 
melhoraria contínua, agregando 
resultados e garantindo maior 
segurança aos pacientes que passam 
pelo procedimento no Brasil. 

O presidente da SBCBM, Marcos Leão 
Vilas Bôas, explica que a certificação e 
acreditação influenciarão positivamente 
na escolha do paciente, elevando os 
padrões dos serviços acreditados, bem 
como o reconhecimento dos 
profissionais capacitados através da 
certificação.



MINISTÉRIO DA SAÚDE APROVA 
A CRIAÇÃO DE MAIS 9 SERVIÇOS 
DE CIRURGIA BARIÁTRICA
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O Ministério da Saúde, por meio da 
portaria Nº 3.411, publicada no Diário 
Oficial da União desta terça-feira 
(17), aprovou a criação de mais 9 
serviços de cirurgia bariátrica pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Entre 
os estados beneficiados estão o 
Amazonas, Distrito Federal, Minas 
Gerais, Piauí, Paraná e Sergipe. 

Uma das ações da atual gestão da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) foi 
criar a Diretoria de Assuntos Públicos 
e Governamentais, focada em manter 
uma comunicação ativa e efetiva com 
o Ministério da Saúde e com o 
Congresso Nacional.   

“É uma área que trabalha para 
implementar o SUS e ações nesta 
direção como a que foi dada pelo 
Ministério da Saúde. 

Precisamos mostrar a importância de 
aumentar os números da cirurgia 
bariátrica e metabólica para a saúde 

do brasileiro. Uma forma de atingir este 
objetivo é estimular que estados e 
municípios montem seus serviços e 
atendam aos requisitos para submetê-los 
ao Ministério da Saúde”, comemora o 
presidente da SBCBM, Marcos Leão Villas 
Bôas.  

Agora, ao todo, são 95 serviços que atuam 
com cirurgia bariátrica habilitados pelo 
Ministério da Saúde e que recebem 
recursos pelo Fundo Nacional de Saúde 
para Atenção à Saúde da População para 
procedimentos em Média e Alta 
Complexidade. 

“Estados como o Amazonas e o Piauí, que 
não contavam com nenhum serviço, 
deixaram de ser vazios assistenciais. 

Com certeza essas 9 habilitações 
contribuirão para aumentar o acesso ao 
tratamento cirúrgico da obesidade no 
Brasil”, explica Galzuinda Reis, diretora de 
Assuntos Públicos e Governamentais da 
SBCBM. 

BOLETIM DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA
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Confira os nossos serviços habilitados 

1. Hospital Universitário Getúlio Vargas - Universidade Federal do Amazonas - 
Manaus/AM 

2. Hospital Regional da Asa Norte - Brasília/DF 

3. Clínicas Integradas - Hospital Universitário Mário Palmério - Uberaba/MG 

4. Hospital Getúlio Vargas - Teresina/PI 

5. Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel/PR 

6. Hospital Santa Casa de Curitiba - Curitiba/PR 

7. Hospital Universitário Evangélico Mackenzie - Curitiba/PR 

8. Uopeccan Filial Umuarama - Umuarama/PR 

9. Hospital Universitário de Sergipe EBSERH - Aracaju/SE 
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SBCBM LANÇA PROGRAMA DE 
ACREDITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM 
CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) acaba de 
lançar um Programa de Acreditação e 
Certificação em cirurgia bariátrica e 
metabólica. 

Com previsão para início das operações em 
2020, o Programa destinado para médicos, 
clínicas e hospitais, tem como objetivo 
aferir a qualidade dos serviços prestados 
pelos profissionais e instituições de saúde, 
possibilitando melhoraria contínua, 
agregando resultados e garantindo maior 
segurança aos pacientes que passam pelo 
procedimento no Brasil.  

O presidente da SBCBM, Marcos Leão Vilas 
Bôas, explica que a certificação e 
acreditação influenciarão positivamente na 
escolha do paciente, elevando os padrões 
dos serviços acreditados, bem como o 
reconhecimento dos profissionais 
capacitados através da certificação. 

“O nosso propósito é oferecer ferramentas 
que contribuam para padronização interna 
de regras operacionais já existentes, 
possibilitando maior segurança para os 
hospitais e aos nossos pacientes. O 
programa também permite a identificação 
de profissionais altamente qualificados 

pelas fontes pagadoras, avaliação do grau 
de eficiência, além da análise pontual no 
que se refere ao serviço de cirurgia 
bariátrica e metabólica”, afirmou o 
presidente da SBCBM, Marcos Leão Vilas 
Bôas. 

CERTIFICAÇÃO X ACREDITAÇÃO - Na área 
médica, a Certificação é o processo que 
afere e comprova a adoção de padrões de 
qualidade por parte dos médicos e 
profissionais de saúde, assegurando a 
excelência nos procedimentos realizados, 
gerando segurança e confiança para os 
pacientes.  A certificação possui requisitos 
e critérios gerais para várias áreas, 
aplicados a qualquer tipo de organização.  

Entre as vantagens da Certificação estão o 
aperfeiçoamento profissional, elevação dos 
padrões de treinamento profissional, entre 
outros. 

Já a Acreditação é destinada unicamente às 
instituições de saúde, como clínicas e 
hospitais. É um selo de aprovação das 
organizações de saúde, demonstrando que 
elas seguem padrões estabelecidos de boas 
práticas para atendimento de pacientes 
com obesidade mórbida, que é o caso dos 
que passam pela cirurgia bariátrica. 

BOLETIM DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA
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Além dos processos de Certificação, a 
Acreditação inclui uma avaliação 
completa da infraestrutura, para garantir 
padrões de qualidade e segurança aos 
pacientes que buscam esses 
estabelecimentos.  

Para o vice-presidente executivo da 
SBCBM, Luiz Vicente Berti, que está 
coordenando o Programa de Acreditação e 
Certificação, a obtenção da Certificação 
por parte dos médicos e profissionais de 
saúde e da Acreditação pelos hospitais, 
vai muito além da conquista de um 
certificado.  

“Passar pela Acreditação atesta que seus 
processos, sistemas de qualidade e 
soluções estão de acordo com os 
requisitos, ajudando na agilização dos 
processos, melhorando a qualidade dos 
cuidados e construindo um elo 
importante de confiança com os pacientes 
e a comunidade”, afirma Berti.  

COMO OBTER – O Programa de 
Acreditação e Certificação em cirurgia 
bariátrica e metabólica será realizado 
pela   WMA - World Medical Accreditation, 
que possui expertise e foco voltado para 
atender às necessidades contemporâneas 
de reconhecimento de excelência para 
médicos, especialidades associadas, 
hospitais e outros prestadores de serviços 
de saúde.

O objetivo da WMA é operacionalizar o 
processo de solicitação, auditoria e 
elegibilidade de Certificação e Acreditação 
homologadas e reconhecidas por sociedades 
de diferentes especialidades médicas. 

Para buscar a certificação basta acessar o 
site www.worldmedicalaccreditation.com e  
preencher o formulário de solicitação. Após 
esta etapa o médico ou instituição passará 
por processo de auditoria da WMA para 
posteriormente obter a chancela da 
Sociedade e receber o certificado. 

A primeira etapa do Programa de Certificação 
e Acreditação começa em janeiro de 2020. À 
partir desta data os interessados poderão 
solicitar o serviço. Os pedidos realizados 
nesta etapa serão entregues até junho de 
2020, quando acontece o Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. 

 

 

 

 

 

 

LANÇAMENTO – Participaram do lançamento 
do Programa, em São Paulo, representantes 
de clínicas, hospitais, cirurgiões de 
diferentes regiões do país e os diretores da 
SBCBM.
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SENADO CELEBRA O MÊS 
DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE 
O DIABETES

14

O plenário do Senado Federal 
promoveu uma sessão especial de 
conscientização sobre o diabetes, no 
dia 07 de novembro. A Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (SBCBM) parabeniza a 
iniciativa e esteve presente para 
prestigiar o evento, sendo 
representada pelo presidente do 
Capítulo Brasília, Luiz Fernando 
Córdova. 

A sessão, presidida pelo senador 
Nelsinho Trad (PSD-MS) e requerida 
pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-
GO), reforça a campanha intitulada 
“Novembro Diabetes Azul”. O Dia 
Mundial do Diabetes foi definido pela 
Federação Internacional de Diabetes 
e pela Organização Mundial da Saúde 
como 14 de novembro, em 1991. 

“Foi um evento dedicado a discutir a 
importância do combate ao diabetes e 
controle da glicemia na população. 
Foram propostas novas políticas 
governamentais para a prevenção do 
diabetes e ampliação do acesso ao 
tratamento.  

Aproveitamos o contato com os 

senadores para falar sobre a importância 
da cirurgia bariátrica e metabólica no 
tratamento do diabetes”, comenta 
Córdova. 

Para o presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (SBCBM), Dr. Marcos Leão 
Villas Bôas, a ação vem de encontro a 
Campanha Vida Nova Metabólica, 
lançada pela SBCBM pela 
democratização do acesso à cirurgia 
metabólica no País.  

“Parabenizamos a SBD e o Senado pela 
iniciativa. A Sociedade está buscando 
todo o apoio necessário, dentro e fora da 
classe médica, para que as autoridades, 
agências e ministério da Saúde se 
sensibilizem com a questão do diabetes 
e as graves complicações que essa 
doença pode causar quando é controlada 
corretamente”, diz Marcos Leão. 

Durante a sessão, a presidente da 
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 
Hermelinda Pedrosa, comemorou a 
sanção da lei que instituiu a Política 
Nacional de Prevenção do Diabetes e da 
Assistência Integral à Pessoa Diabética. 
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Segundo o texto da lei, publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) no dia 
31 de outubro, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) deverá fornecer insulina 
e outros medicamentos aos 
diabéticos, bem como cirurgias, como 
a cirurgia bariátrica e metabólica, nos 
casos mais graves da doença. 

“Contamos com o apoio desta Casa 
para que possamos educar e apoiar as 
iniciativas preventivas para que essas 
pessoas possam ter uma vida digna, 
sem complicações e com boa 
qualidade”, discursou. 

 O presidente da Federação Nacional 
de Associações e Entidades de 
Diabetes (Fenade), Fadlo Fraige, 
lembrou que o diabetes mata mais do 
que todos os cânceres juntos mais a 
aids. “Isso é uma bomba relógio que 
vai explodir em dez anos nos 
hospitais”, declarou.

 Os números também foram pauta do 
discurso da presidente da Frente 
Parlamentar Mista no Combate à 
Diabetes, a deputada federal Flávia 
Morais (PDT-GO). 

“Sabemos que uma em cada duas 
pessoas que sofrem com a doença não é 
diagnosticada”, afirmou. 

DADOS – No mundo existem cerca de 
425 milhões de pessoas com diabetes. 
No Brasil, a estimativa é que 16 milhões 
de pessoas convivam com a doença. De 
acordo com o Atlas do Diabetes, esse 
número tende a aumentar mais de 150% 
até 2035. Os especialistas consideram 
que o Diabetes tipo 2 será a próxima 
epidemia global, pelo número de novos 
casos e a dificuldade no controle da 
doença em uma parcela dos pacientes. 

Vale considerar que a obesidade é um 
fator de risco para o diabetes. Uma 
pesquisa do Ministério da Saúde indicou  
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que entre os anos 
de 2006 e 2016 foi 
registrado um 
aumento de 61,8% 
nos casos de 
diabetes no país. 

Em paralelo, o 
número de casos 
de obesidade 
cresceu 60%. 

 



ESTUDO BRASILEIRO APONTA REMISSÃO 
DA HIPERTENSÃO EM PACIENTES 
SUBMETIDOS A CIRURGIA BARIÁTRICA 
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Um recente estudo brasileiro apontou que 
a cirurgia bariátrica pode ser mais eficaz 
do que o uso de medicamentos para o 
tratamento de pacientes obesos com 
hipertensão a longo prazo.  A cirurgia 
bariátrica foi responsável pela remissão 
da hipertensão em 40,9% dos pacientes 
operados avaliados após um período de 
três anos, ou seja, eles mantiveram a 
pressão controlada sem o uso de 
medicamentos. 

O estudo Gatway - apresentado neste 
sábado (16), no Congresso Americano de 
Cardiologia (AHA 2019), realizado na 
Philadelphia, EUA -   também constatou 
que 72,7% dos pacientes operados 
reduziram em, pelo menos, 30% o número 
de medicações que utilizam antes da 
cirurgia.  

Já no grupo que está passando pelo 
tratamento clínico, apenas 12,5% 
conseguiu reduzir as medicações, sendo 
que para os demais houve um aumento em 
três vezes no uso de medicações 
antidepressivas, cinco vezes na mais 
prescrição de estatinas para o controle do 
colesterol e oito vezes mais medicamentos 
para o diabetes, em relação ao grupo 
cirúrgico. 

Participaram do estudo 100 pessoas. 
Destas, 50 foram submetidas a cirurgia de 
redução do estômago (bypass gástrico) e 
outras 50 continuaram com tratamentos 
clínicos. 

O estudo Gatway foi coordenado pelo 
cirurgião bariátrico, Carlos Aurélio 
Schiavon, e realizado no Hospital do 
Coração (HCOR), em São Paulo.  

“Conseguimos minimizar a não aderência 
ao tratamento, tendo em vista que quanto 
mais remédios os pacientes precisam 
tomar, menor é a adesão ao tratamento. A 
cirurgia reduz a necessidade de 
medicações em mais de 70% dos 
pacientes”, relata Schiavon. 

Ele explica que além de controlar a 
pressão arterial, o tratamento cirúrgico 
demonstrou os melhores resultados em 
todos os parâmetros metabólicos e 
inflamatórios. 

“Após três anos de monitoramento, os 
pacientes operados apresentaram 
excelentes resultados no controle da 
glicemia que reduziu em xx %, do 
colesterol que reduziu em xx%, dos 
triglicerides em xx % e do IMC que baixou 
em xx%”, elencou Schiavon. 
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Outro fator analisado foi a redução da 
pressão arterial durante a noite, o que 
representa menor risco cardiovascular. 

Outro fator analisado foi a redução da 
pressão arterial durante a noite, o que 
representa menor risco cardiovascular. 

Os especialistas continuam a 
acompanhar os pacientes 
periodicamente.  Confira o estudo na 
íntegra: www. 

“Estas conclusões reforçam o 
conhecimento científico sobre os 
efeitos da cirurgia bariátrica e 
metabólica no tratamento de pacientes 
com obesidade e hipertensão”, declarou 
o presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Marcos 
Leão Vilas Bôas. Para ele, estudo 
Gatway   deve ser utilizado como 
referência mundial, tendo em vista que 
promove o acompanhamento periódico 
dos pacientes, desde o primeiro ano de 
tratamento. “Os resultados comprovam 
que os benefícios do procedimento 
podem ser duradouros”, completa do 
presidente da SBCBM. 

HIPERTENSÃO - A hipertensão é uma 
das principais causas de morte e atinge 
entre 20% e 35% da população adulta 
na América Latina. A doença, também 
conhecida como pressão alta, ocorre 
quando a pressão do sangue, causada 

pela força de contração do coração nas 
paredes das artérias para impulsionar o 
sangue para todo o corpo, se eleva. A 
elevação crônica de pressão sobre o 
sistema circulatório, com o passar dos 
anos, pode gerar uma sobrecarga no 
coração que tenta se adaptar 
inicialmente, porém, com o tempo, se 
torna dilatado e mais fraco. 

De acordo com o cardiologista, Luciano 
Drager, que participou do estudo,  a 
obesidade aumenta em até 4 vezes as 
chances de um indivíduo ser hipertenso 
e de ter um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), infarto, problemas renais e 
Diabetes Tipo 2.  Ele alerta que mesmo 
com a remissão da doença os pacientes 
devem monitorar a doença. “Precisamos 
lembrar que a hipertensão não apresenta 
sintomas, é uma doença silenciosa”, 
reforça. 

OBESIDADE E HIPERTENSÃO - A última 
pesquisa Vigitel – divulgada pelo 
Ministério da Saúde – apontou que 41,6 
milhões de pessoas, ou 19,8% da 
população brasileira, está acima do peso. 
Destes, um terço, ou 13,6 milhões, 
possuem IMC acima de 35 e são elegíveis 
ao tratamento cirúrgico da obesidade.  
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No Brasil, o custo da obesidade chega à 
2,4% do PIB e está estimado em R$ 
84.3 bilhões/ano. 

QUEM PODE OPERAR - A cirurgia 
bariátrica é indicada para pacientes 
com falha no tratamento clínico 
realizado por, pelo menos, 2 anos e 
obesidade mórbida instalada há mais 
de cinco anos, considerando Índice de 
Massa Corpórea (IMC) entre 35 kg/m² e 
39,9 kg/m², com comorbidades, ou 
pacientes com IMC igual ou maior do 
que 40 kg/m², com ou sem 
comorbidades  Já a cirurgia metabólica 
é recomendado para pacientes que não 
conseguiram o controle do diabetes 
com o tratamento convencional e têm 
Índice de Massa Corporal entre 30 kg/
m² e 34,9 kg/m². 
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Entre os pacientes entrevistados, 88% 
mantiveram-se dentro do percentual 
aceitável de recuperação de peso e dois 
terços estão satisfeitos com o peso atual. 

Outro importante dado apontado pela 
pesquisa foi que a Diabetes deixou de 
existir para 68% dos entrevistados. 

HÁBITOS MAIS SAUDÁVEIS - A prática de 
atividades físicas aumentou em 70% dos 
entrevistados após a realização da 
cirurgia bariátrica. 

Hoje, 66% dos operados se alimenta de 
forma mais saudável do que antes da 
cirurgia bariátrica. 

Em relação a alimentação, 97% dos 
pacientes comiam alimentos fritos e 58% 
deixaram de comer após a cirurgia. 

“Os alimentos predominantes nas 
refeições antes e após a cirurgia 
bariátrica eram açúcar refinado, 

No entanto, o número total de cirurgias 
realizadas no ano passado, cerca de 60 
mil cirurgias, representa 0,47% da 
população obesa elegível à cirurgia 
bariátrica e metabólica no Brasil.  

Outro fator apontado pela pesquisa 
Vigitel é houve um aumento no volume 
de pessoas diagnosticadas com 
Hipertensão. Em 2006, 22,5% das 
pessoas tinham diagnóstico médico de 
hipertensão, que aumentou para 24,7% 
em 2018. 



7º SIMPÓSIO DE CIRURGIA 
BARIÁTRICA REÚNE 90 CIRURGIÕES 
DO PARANÁ
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A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) – 
Capítulo Paraná, promoveu no dia 19 de 
outubro, em Curitiba, o 7o Simpósio 
Paranaense de Cirurgia Bariátrica que 
reuniu cerca de 90 cirurgiões de todo o 
estado. Um dos precursores da cirurgia 
bariátrica no Brasil, o cirurgião João 
Batista Marchesini, também esteve 
presente no Simpósio. “A atualização deve 
fazer parte da rotina dos cirurgiões e este 
evento me impressionou pelo nível dos 
debates. Avançamos muito”, disse João 
Batista. “Este evento mostra a força do 
nosso estado e o crescimento da cirurgia 

bariátrica. Tivemos o maior público entre 
as sete edições já realizadas, o que reforça 
a importância de promover Simpósios para 
reunir, debater e promover a troca de 
experiências sobre os temas mais atuais 
da nossa especialidade”, declarou o ex-
presidente da SBCBM e diretor científico, 
Caetano Marchesini. 

Entre os temas abordados a cirurgia 
metabólica, cirurgia bariátrica e doença do 
refluxo, recidiva da obesidade, cirurgias 
revisionais, tratamento de complicações, 
novas técnicas, cirurgia robótica, vídeos e 
outros.
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De acordo com o presidente do Capítulo 
do Paraná da SBCBM, Renato Glasmeyer, o 
evento contou com a participação de 
cirurgiões de quase todas as cidades do 
Paraná. “Trouxemos convidados nacionais 
de renome e os debates foram de alto 
nível científico”, ressaltou 

O diretor médico da SBCBM, Antônio 
Carlos Valezi, lembrou que o Simpósio do 
Paraná é uma atividade que já tem se 
tornado fixa no calendário anual do 
capítulo e também da SBCBM. 

“Escolhemos temas do cotidiano da 
cirurgia bariátrica com intuito de 
enriquecer a prática médica e 
proporcionar o que tem de melhor para os 
nossos pacientes. Estes Simpósios são 
importantes porque aumentam o 
conhecimento, solidificam as amizades e 
fortalecem o espírito societário”, ressaltou 
Valezi.  

 

 

 

 

 

 

 

Para José Alfredo Sadowski esta edição foi 
marcada pela grande participação do 
público. “O Paraná é um estado que tem 
tradição em cirurgia bariátrica e o interior 
está cada vez mais forte. Tivemos um 
evento acima da expectativa e com 
discussões de alta qualidade”, mencionou. 
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CONVIDADOS – O cirurgião de São Paulo, 
dr. Alexandre Elias, agradeceu a comissão 
organizadora pela realização do Simpósio. 
“Foi um evento perfeito para a troca de 
experiência, especialmente no que diz 
respeito as novas perspectivas e 
tecnologias. 
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Pudemos debater até aonde chegamos e 
como será o futuro da cirurgia bariátrica 
com o uso das novas tecnologias 
minimamente invasivas e abordagens 
cirúrgicas diferenciadas”, declarou. 

Também de São Paulo, o cirurgião Dênis 
Pajecki destacou o formato do Simpósio 
que, em apenas um dia, reuniu cirurgiões 
para debater os assuntos mais relevantes. 
“Um publico seleto, mas formado por 
cirurgiões experientes e por jovens 
cirurgiões, o que permite a atualização e a 
troca de experiências”, mencionou. 

Já o cirurgião Felipe Koleski, de Santa 
Catarina, chamou atenção para discussões 
que envolvem a conduta médica em caso 
de complicações. “Foi um evento excelente, 
com a organização do Paraná e que 
promoveu discussões que fazem parte da 
rotina do cirurgião, entre elas, as 
complicações e como deve ser a conduta 
nestes casos”, reforçou Koleski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO – Integraram a comissão 
organizadora do Simpósio os cirurgiões, 
Caetano Marchesini, diretor científico da 
SBCBM; Antônio Carlos Valezi, diretor 
médico da SBCBM; Tomas Tanaka, Daoud 
Nasser e José Alfredo Sadowski. 
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CIRURGIA METABÓLICA: 
A MELHOR ALTERNATIVA PARA 
O DIABETES TIPO 2 
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Os gastos com o diabetes 
representaram 1,1% do PIB nacional, 
em 2017, sendo de R$ 8 milhões, por 
hora, o montante responsável por 
complicações da doença, e cerca de  R$ 
53 mil, por hora, destinados às 
internações por motivos diversos 
relacionados ao diabetes, o que coloca 
o Brasil no 6° lugar, entre os países 
que mais gastam com o diabetes, no 
mundo.  

A doença crônica, progressiva e grave, 
que aumenta, anualmente, mais do que 
a obesidade, aqui e no exterior, custa 
muito caro aos cofres brasileiros, 
quando os  seus custos poderiam ser 
controlados se a cirurgia metabólica 
fosse amplamente adotada como 
integrante do arsenal terapêutico para 
tratar do diabetes não compensado 
pelo tratamento clínico, nas esferas 
pública e privada da saúde. 

Por Dr. Ricardo Cohen, coordenador do Centro Especializado 
em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

No Brasil, o impacto do diabetes é 
subestimado quando comparado a 
outras doenças crônicas e 
progressivas: os casos mais graves 
que registram colesterol, pressão e 
glicemia descontrolados, 
representam o triplo de doentes em 
relação à soma de acometidos pelo 
mal de Parkinson e a AIDS, por 
exemplo. Isso evidencia um claro 
desequilíbrio no olhar despendido 
para as doenças crônicas relevantes, 
mas não mais prevalentes do que o 
binômio obesidade-diabetes —, 
principalmente quando se leva em 
conta que o índice de pessoas com 
diabetes tipo 2, saltou de 5% para 
7,7%, em dois anos, de acordo com o 
Vigitel, contabilizando a grande 
maioria dos 12,5 milhões de 
pacientes atualmente existentes em 
nosso país.   
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Em um estudo do Centro 
Especializado em Obesidade e 
Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz com pacientes do SUS, fica claro 
que quanto mais se adia a indicação 
cirúrgica para aqueles que 
necessitam, maior a mortalidade e 
complicações na fila de espera, 
onerando ainda mais o sistema 
público de saúde.  

A cirurgia metabólica é considerada 
por diversas entidades mundiais de 
regulamentação da prática médica, 
como uma boa opção de tratamentos 
para o diabetes tipo 2, quando o 
melhor tratamento clinico falha. 
Instituições como o National Institute 
for Clinical Excellence – NICE, da 
Inglaterra - que já tem a cirurgia 
metabólica no seu rol, desde 2012, 
indicam que a cirurgia metabólica 
ainda oferece benefícios preventivos 
em eventos cardiovasculares que 
também podem resultar em economia 
a longo prazo. 

Além de prevenir complicações renais, 
nas retinas e amputações por 
neuropatia, a cirurgia metabólica 
pode evitar infartos, AVCs e 
insuficiência cardíaca. 

Ar
tig

o Mais de 20 estudos de relevância 
internacional comprovam a 
diminuição da ocorrência desses 
eventos, apontando que o risco 
cardiovascular é de 5 a 10 vezes 
menor em pacientes submetidos à 
cirurgia metabólica. 

E quanto custa o impacto 
orçamentário de um AVC, no Brasil? 
Cerca de U$450 milhões por ano e em 
torno de U$4 bilhões com relação ao 
infarto - gastos nada desprezíveis se 
comparados aos R$ 290 milhões de 
reais correspondentes a um custo 
incremental para indicações corretas 
de cirurgia metabólica, no Brasil.  

Um dos argumentos usados contra a 
cirurgia metabólica é de que se trata 
de um procedimento não seguro. Mas 
as cirurgias metabólicas apresentam 
apenas 3,4% de complicações em 
pacientes com diabetes, enquanto as 
complicações em cirurgias 
coronarianas podem apresentar riscos 
10 vezes maiores. E a mortalidade do 
procedimento está em torno de 0,1%, 
um índice muito próximo do risco de 
morte presente em numa retirada de 
um apêndice ou numa cirurgia de 
prótese de joelho.  
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No que diz respeito às cirurgias 
ortopédicas simples, aliás, 15% das 
pessoas que necessitam de prótese de 
quadril são operadas no Brasil, mas 
somente 0,96% dos doentes com 
diabetes elegíveis para a cirurgia 
metabólica passam pelo 
procedimento, conforme cálculo 
realizado por um consenso mundial 
de instituições que lidam com o 
assunto. É necessário ressaltar que a 
primeira melhora a qualidade de vida, 
enquanto a cirurgia metabólica afeta 
diretamente o índice de mortalidade 
dos pacientes.  

O que nos leva ao seguinte 
questionamento: e se, a exemplo dos 
pacientes com diabetes elegíveis, 
apenas 1% dos pacientes com câncer 
de próstata ou de mama no país 
fossem tratados com cirurgia? Isso 
seria inaceitável, tanto do ponto 
filosófico como ético da prática da 
medicina. 

A cirurgia metabólica é uma opção 
terapêutica comprovadamente eficaz 
para os doentes com diabetes com 
inúmeros benefícios para tratar da 
doença e das comorbidades 
associadas.  Isso já está mais do que 
comprovado. 

E o país já dispõe de dados sólidos que 
demonstram a expressiva economia que 
poderia ser feita tanto para o sistema 
público de saúde como para o sistema 
privado. O que estamos esperando?  

Sobre o autor:  

O Dr. Ricardo Cohen é coordenador do 
Centro Especializado em Obesidade e 
Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 
Ex-presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(2011-2012). Presidente do 21º Congresso 
Mundial da Federação Internacional de 
Cirurgia da Obesidade e Doenças 
Metabólicas (IFSO, na sigla em inglês) que 
aconteceu em setembro de 2016 no Rio de 
Janeiro. 

Sua área de atuação é principalmente nos 
seguintes temas: diabetes mellitus tipo 2 e 
cirurgias bariátrica e metabólica. É membro 
do Comitê Executivo da Federação 
Internacional de Cirurgia da Obesidade 
(IFSO), membro honorário da Sociedade 
Espanhola de Cirurgia da Obesidade e foi 
apontado pela Sociedade Americana de 
Cirurgia Metabólica e Bariátrica (American 
Society for Metabolic and Bariatric Surgery – 
ASMBS), como um dos 30 médicos mais 
influentes do mundo nesta área do 
conhecimento. Já publicou mais de 100 
artigos e nove livros. 

 



A GRANDE TRANSFORMAÇÃO 
DA CIRURGIA BARIÁTRICA
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Introduzida no Brasil nos anos 90, a 
cirurgia bariátrica passou por uma grande 
revolução nos últimos 20 anos. O número 
de procedimentos no país pulou de 34, 
para quase 70 mil nos últimos 8 anos. 
Cirurgias cada vez menos invasivas, 
realizadas através de minúsculas 
incisões, visualizadas em monitores de 
altíssima resolução, grampeadores 
inteligentes, bisturis ultrassônicos, braços 
robóticos, e uma infinidade de outras 
tecnologias chegaram pra aumentar a 
segurança, o conforto e a efetividade do 
tratamento da obesidade. Os programas 
de treinamento desenvolvidos pelas 
sociedades médicas trouxeram 
aperfeiçoamento e qualificação aos 
profissionais de saúde, incluindo os 
cuidados no pré e pós-operatório, 
refletindo em segurança e numa melhor 
experiência do paciente. A descoberta de 
mecanismos independentes da perda de 
peso para controlar, e muitas vezes até 
eliminar o diabetes, adicionou o conceito 
da cirurgia metabólica, e trouxe uma vida 
nova para 
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pessoas com graus menores de obesidade 
que não conseguiam controlar o açúcar, a 
pressão e o colesterol. Diversos estudos 
consolidaram os benefícios da cirurgia 
reduzindo o risco de enfarto, derrame, e 
cortando pela metade a mortalidade 
cardiovascular. A restrição do estômago 
com uso de anéis e outros artifícios, e a 
exclusão de grandes porções do intestino, 
que causavam, em algumas pessoas, 
intolerância alimentar, vômitos e diarreia, 
foram deixados de lado. 

E o entendimento do papel do intestino 
como regulador da fome, da saciedade e 
do gasto de energia, refletiu-se em menos 
efeitos colaterais e uma vida mais plena.  
A experiência adquirida nesse século 
transformou um procedimento complexo e 
delicado em um ato tão, ou mais seguro, 
que qualquer outro realizado pelos centros 
cirúrgicos brasileiros. Infelizmente, todo 
esse avanço não é suficiente para dar 
conta da epidemia de obesidade no país, 
mas é um alento àqueles que penam com 
as formas mais agressivas dessa doença 
tão subestimada. 
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