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Em entrevista, renomado cirurgião bariátrico valinhense destaca sobre o problema que cresce entre a 
população, tratamentos, técnicas adequadas e panorama de procedimentos realizados pelo SUS

Jornal de Valinhos - O senhor é 
médico há mais de 30 anos. De 
onde veio a inspiração para ser 
médico? 
Admar Concon Filho - A inspira-
ção para atuar na medicina, sem 
dúvida, veio pelo exemplo do 
meu pai [Admar Concon, falecido 
em 2014]. Fui fazer faculdade na 
Unicamp, depois a residência mé-
dica em cirurgia no Hospital das 
Clínicas na USP [em São Paulo], 
por quatro anos, onde fiz cirurgia 
geral e endoscopia digestiva. Aí 
voltei para Valinhos para trabalhar 
aqui junto com meu pai e na Santa 
Casa. 
 
A técnica com Plasma de Argônio é 
feita em pessoas que já realizaram 
a bariátrica e tiveram o reganho de 
peso. Por que as pessoas reganha-
ram o peso?
Quando você faz a cirurgia bariá-
trica, em torno de 20% a 30% dos 
pacientes tem recidiva [reincidên-
cia] do peso. O que se sabe hoje, é 
que existe um problema biológico. 
Existem indivíduos que não vão 
dar certo na cirurgia bariátrica, por 
conta desse problema. A doença 
obesidade é crônica, está no cé-
rebro, no hipotálamo, onde existe 
um desiquilíbrio entre a sensa-
ção de fome e saciedade. A pes-
soa come, sente fome e não tem 
a sensação de saciedade. Assim 
ela come mais do que ela precisa 
e com isso ela engorda.  Quando 
você faz a cirurgia bariátrica muda 
algumas coisas dentro do estôma-
go e do intestino que aumentam a 
sensação de saciedade, provocan-
do uma saciedade precoce. Assim 
você aumenta a sensação da pes-
soa de estar satisfeita, diminuindo 
a fome dela e fazendo com que ela 
emagreça. Mas em um grupo de 
pacientes, isso não resolve porque 
ainda existem problemas biológi-
cos. O que a gente percebe é que 
desses 20% a 30% dos pacientes 
que tem a recidiva da obesidade, 
são pacientes que comem muito 
doces e que não fazem atividade 
física. Mas, por que ele come tanto 
doce? Se ele sabe que aquilo não é 
para comer, por que ele tem tanta 

necessidade do doce, do carboidra-
to, pães e massas? Não é desleixo, 
o problema desse paciente está no 
cérebro e nós ainda não consegui-
mos equacionar isso. 

E como funciona a técnica com 
Plasma de Argônio?
Quando você faz a cirurgia bariá-
trica você faz um novo estômago, 
pequeno, e fica o estômago normal, 
grande, do lado. Então você pega o 
estômago pequeno e emenda no 
intestino delgado. Nessa emenda 
do estômago com o intestino, a co-
mida quando vai passar tem certa 
dificuldade porque é uma emenda 
pequena. Com o passar dos meses 
e anos, essa ligação vai dilatando e 
aumentando de largura, fazendo a 
comida passar mais fácil. Aí a pes-
soa não tem a sensação de sacie-
dade porque ela come e passa tudo 
para o intestino delgado. Quando 
a ligação era pequena, distendia o 
estômago e dava o reflexo da sa-
ciedade. Há algum tempo nós já te-
mos como tratar esse problema por 
endoscopia. Ao invés de realizar 
outra cirurgia, fazemos uma cau-
terização com o Plasma de Argô-
nio nessa emenda e cauterizamos, 
provocando uma cicatrização, e 
assim essa dilatação vai diminuin-
do e estreitando o canal. O paciente 
volta a então ter essa sensação de 
saciedade de novo, na hora que ele 
vai comer.
 
Aí é definitivo?
Não. O que vemos é que em dois ou 
três anos pode voltar a acontecer. 
Aí esse procedimento deve ser fei-
to novamente. A doença obesidade 
é uma doença crônica. A gente não 
consegue curar, ela vai ser tratada e 
acompanhada pelo resto da vida. A 
Organização Mundial de Saúde já 
considera a obesidade como uma 
das piores doenças da humanida-
de. 
 
E a questão da anorexia, ela tam-
bém é o mesmo mecanismo do 
cérebro entender a saciedade e a 
vontade de comer? 
O problema do paciente com ano-
rexia é a falta de vontade de comer. 

Tem muito mais a ver com proble-
ma emocional, na esfera psicológi-
ca e psiquiátrica. Não conheço se 
existe alguma pesquisa que rela-
ciona o problema a algum neuro-
transmissor. 
 
E sobre a técnica do balão gástrico, 
ainda se utiliza?
Já o balão gástrico ainda é feito. 
Nós temos dois tratamentos en-
doscópicos. Como é o tratamento 
para obesidade? Você começa com 
a orientação da dieta e atividade 
física. Depois, se não está resol-
vendo, associa alguma medicação 
para diminuir o apetite. Isso não 
resolveu, até pouco tempo atrás 
a próxima etapa já era a cirurgia 
bariátrica. Então você partia de 
um tratamento conservador para 
um cirúrgico. Havia uma lacuna. A 
endoscopia entrou para preencher 
essa lacuna. Hoje temos procedi-
mentos endoscópicos que ajudam, 
sendo os mais realizados o balão 
gástrico e a gastroplastia endos-
cópica. 
 
Existem pessoas que não buscam 
outras alternativas de emagreci-
mento e enxergam a cirurgia bariá-
trica como 1ª opção? Qual a postu-
ra da sua Clínica nestes casos?
Para indicar a cirurgia bariátrica, a 
gente segue um protocolo interna-
cional. Este diz que para indicação 
de cirurgia, o paciente tem apre-
sentar obesidade há mais de dois 
anos, tentar tratamento clínico e 
não obtendo sucesso, IMC [Índice 
de Massa Corpórea] maior que 40 
ou de 35 a 40, além de ter presença 
de doenças provocadas ou agra-
vadas pela obesidade. O procedi-
mento endoscópico tem indicação 
para quem possui o IMC de 30 a 35, 
então não existe cirurgia. Quan-
do um paciente chega querendo 
uma cirurgia, mas nunca fez um 
tratamento conservador, nós não 
podemos operar. Ele é encami-
nhado para uma equipe que fará o 
tratamento conservador, portanto 
para endocrinologista, nutricio-
nista e psicólogo. Esse paciente, 
caso necessite, além do tratamento 
conservador, de um balão gástrico 

associado, ele pode. O tratamento 
endoscópico é permitido, a cirurgia 
não.  

Qual foi o paciente mais obeso que 
você operou?
Era uma mulher que tinha 232 kg. 
O caso dela foi bem sucedido. Ela 
chegou até próximo de 120 kg.
 
Prefeituras de Valinhos e outros 
municípios desenvolvem progra-
mas contra obesidade, mas vemos 
que o problema tem avançado. O 
que falta por parte do poder públi-
co fazer no combate a obesidade?
O número de cirurgias bariátricas 
no país pelo SUS [Sistema Único de 
Saúde], entre 2012 e 2017, aumen-
tou em 47%, segundo a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica. 
Qual a preocupação que nós te-
mos? Ainda hoje no Brasil, só es-
tamos operando de 1% a 2% dos 
pacientes que têm indicação para 
cirurgia. Noventa e oito por cen-
to não estão sendo operados. Por 
quais motivos? Primeiro, pacientes 
que têm medo da cirurgia. Segun-
do, pacientes que desconhecem 
a cirurgia. Terceiro, pacientes que 
não sabem que estão doentes. Hoje 
no Brasil temos vários serviços 
fazendo cirurgias pelo SUS. Aqui 
na região temos o Hospital das 
Clínicas, da Unicamp, em Campi-
nas. Entre 2008 e 2017, o número 
de cirurgias bariátricas aumentou 
em 215% no Brasil. Os Estados que 
mais fazem são Paraná, responsá-
vel por 47% das cirurgias, São Pau-
lo com 20% e Minas Gerais com 
9%, pelo SUS. A pesquisa ainda 
mostrou que no país existem 4,5 
milhões de pessoas com indicação 
para cirurgia bariátrica. Por isso a 
gente não dá conta. Hoje, 19% dos 
brasileiros são obesos. Nós temos 
mais problemas de obesidade do 
que de desnutrição. E 54% dos 
brasileiros estão com sobrepeso. 
No ano passado foram realizadas 
105 mil cirurgias no Brasil.

O apresentador Faustão fez uma 
cirurgia bariátrica polêmica, que 
promete controlar a diabete e o 
ganho de peso. Como funciona 

esse procedimento e por que é 
polêmico?
Existem algumas técnicas cirúrgi-
cas que ainda não foram aprova-
das por lei, na norma que divulgou 
a ANS [Agência Nacional de Saú-
de] junto com o CFM [Conselho 
Federal de Medicina]. Então essa 
técnica que o Faustão fez, é a In-
terposição do Íleo, onde você pega 
uma parte do intestino delgado, a 
parte final e coloca lá em cima, fa-
zendo uma redução do estômago. 
E por que dessa mudança? Quan-
do a comida chega à parte final do 
intestino delgado é que ele libera 
hormônios que vão desencadear 
a sensação de saciedade e diminui 
a ingesta. Então, esse cirurgião de 
Goiânia, Áureo Ludovico de Pau-
la, fez o desvio do intestino para 
a comida chegar logo no final e 
desencadear a liberação dos hor-
mônios, que vão dar a saciedade. 
Ele fez algo diferente e teve essa 
repercussão porque ainda não era 
autorizado pelo CFM, e que ainda 
não é. Mas ele já tem ciência e tra-
balhos de pesquisa mostrando que 
isso funciona. 
 
As pessoas de antigamente saiam 
mais para rua, o nível de obesida-
de era menor, com o tempo isso foi 
mudando e a obesidade cresceu. 
Como o senhor imagina para daqui 
30 anos? Esse nível de obesidade 
vai melhorar ou piorar?
O pessoal já está prevendo que 
daqui alguns anos, o número de 
diabéticos no mundo chegará 
em um valor assustador. A pre-
visão para 2030 é que se torne 
seríssimo, não só diabetes como 
obesidade porque são curvas em 
ascensão. Hoje, na comida, temos 
o açúcar refinado, o carboidrato 
refinado, e com isso a absorção é 
muito maior. Se você pegar fotos 
de encontros de famílias de 50 e 
70 anos atrás, era tudo magrinho 
porque a comida era diferente. A 
comida que está sendo feita pre-
dispõe à obesidade. A perspectiva 
é perigosa e alarmante. Precisa-
se corrigir o padrão de alimento 
que é oferecido e conscientizar a 
alimentação dessas pessoas.

Admar Concon Filho, 
57 anos (Valinhos, 21 de 
novembro de 1961)
Formado em medicina 
pela Unicamp em  1985, 
com residência em 1988 
como cirugião pela USP. 
Especializado em endos-
copia em 1989. No dia 8 
de dezembro de 2000, 
realizou a sua primeira 
cirurgia bariátrica, tendo 
feito 3.900 procedimen-
tos até hoje.

“OBEsiDADE é umA DOEnçA QuE PrECisA
sEr trAtADA PElO rEstO DA ViDA”

“Se você pegar 
fotos de encontros 
de famílias de 50 e 70 
anos atrás, era tudo 
magrinho porque a 
comida era diferente. 
A comida que está 
sendo feita predispõe 
à obesidade.”

“Ainda hoje no Brasil, 
só estamos operan-
do de 1% a 2% dos 
pacientes que têm 
indicação para cirur-
gia. Noventa e oito por 
cento não estão sendo 
operados.”

“

“


