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Cli?nica Caetano Marchesini promove curso
dedicado a? cirurgia baria?trica...
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Cli?nica Caetano Marchesini promove curso dedicado a? cirurgia
baria?trica e metabo?lica
Em sua 38ª edic?a?o, profissionais trocaram importantes experiências e novidades sobre os procedimentos
O cirurgião bariátrico Caetano Marchesini foi o anfitrião de mais uma edição do curso de Imersa?o Cli?nica em
Cirurgia Baria?trica e Metabo?lica para Ame?rica Latina. Promovido pela clínica que leva o nome do
especialista, o curso chega a sua 38ª edição. Desta vez, as práticas foram realizadas entre os dias XX e YY, no
Radisson Hotel e no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, e contou com a participação de profissionais
de várias regiões do Brasil e do continente.
O curso oferecido pela Cli?nica Caetano Marchesini proporciona acompanhamento observacional desses
cirurgiões, com explicac?a?o sobre a metodologia aplicada e posicionamento da equipe e do paciente. Ale?m
disso, conta tambe?m com 8 horas/aula de palestras da equipe multidisciplinar dos cirurgio?es integrantes da
equipe. Em sete anos de atividade, 226 cirurgiões já tiveram a oportunidade de atualizar e aperfeiçoar seus
métodos de trabalho.
Sobre a experie?ncia, o conselheiro da Federac?a?o Internacional para a Cirurgia da Obesidade e Distu?rbios
Metabo?licos (IFSO), cirurgia?o especialista em baria?trica e cirurgias de alta complexidade do aparelho
digestivo, e ex-presidente da SBCBM, Dr. Caetano Marchesini, conta que “a cada novo encontro com os
colegas que nos prestigiam, temos a alegria de compartilhar a experie?ncia e fazer amigos”.
A obesidade no Brasil tem aumentado de maneira expressiva nos u?ltimos anos e a consequente procura por
cirurgias de reduc?a?o de peso, tambe?m. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Baria?trica e Metabo?lica
(SBCBM), o nu?mero de cirurgias baria?tricas no pai?s aumentou quase 85% nos u?ltimos sete anos. Ale?m
disso, foi registrado um total de, aproximadamente, 64 mil procedimentos realizados pelo Sistema U?nico de
Sau?de (SUS) e por planos de sau?de, somente no ano de 2018.
As intervenc?o?es ciru?rgicas atuam na?o so? na reduc?a?o de peso, mas tambe?m no controle de doenc?as
associadas, como a diabetes tipo 2 (DM2), hipertensa?o arterial, apneia do sono e dores nas articulac?o?es,
trazendo melhora na qualidade de vida. A cirurgia deve ser decidida apo?s avaliação psicológica, cardiológica e
nutricional, considerando tambe?m o I?ndice de Massa Corporal (IMC) e idade do paciente, ale?m do tempo da
doenc?a.
Atualmente, dois tipos de cirurgia são oferecidas, muitas vezes num só procedimento: a cirurgia bariátrica e a
cirurgia metabólica. Enquanto a cirurgia baria?trica foca na perda de peso e prevenção de doenças que irão vir
devido a obesidade grau III (IMC acima de 40kg/m2), a cirurgia metabo?lica visa o controle da diabetes tipo 2
e diminuição dos riscos cardiovasculares já presentes em pacientes a partir da obesidade grau I (IMC ?

30kg/m2). Desde 2017, a cirurgia metabólica foi aprovada como forma de tratamento da doenc?a pelo Conselho
Federal de Medicina (CFM).

