
 

 

“NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE  
SOCIEDADES MÉDICAS E SOCIEDADES EMPRESARIAIS” 

 
Em resposta a recém-publicada nota, a Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade (SBEMO) vem esclarecer que todas 
as sociedades médicas são sociedades empresariais pois todas possuem CNPJ, uma vez que esta é a forma como a Receita 
Federal identifica as empresas. Esclarece também que todas as Sociedades Médicas são, obviamente, compostas por 
médicos.  

Repudiamos a utilização inapropriada do termo “travestidas” no início da referida nota pois revelam deselegância, preconceito 
e um tom provocativo, que não se mostram compatíveis com os princípios da boa Medicina. Entretanto, a confusa nota se 
torna realmente intrigante quando constatamos que empresas que se apresentam “disfarçadas” de sociedades médicas sem 
fins lucrativos e sem intenção de lucro são justamente aquelas que cobram as mais caras anuidades, tem as mais onerosas 
inscrições para seus congressos e provas de certificação de títulos e os mais poderosos patrocinadores em seus eventos 
educacionais. Atitude de boa fé e transparência seria, portanto, publicar o balanço contábil informando o destino de toda esta 
arrecadação, uma vez que alegam que não possuem qualquer previsão de remuneração de seus palestrantes e diretores, 
nem intenção de lucro em suas ações, beneficiando-se ainda da isenção de imposto de renda. Poderiam inclusive, dentro 
deste argumento, disponibilizar suas iniciativas educacionais gratuitamente para seus associados.  

A SBEMO em seu vídeo inaugural, publicou educadamente seu respeito por todas as instituições que nos últimos anos 
tentaram instituir medidas no combate ao excesso de peso. No entanto, não deixou de reconhecer também que tais medidas 
não obtiveram êxito, que as estratégias adotadas foram infrutíferas e completamente ineficazes, o que se reflete nas taxas 
crescentes de sobrepeso e obesidade, cada vez mais prevalentes, crescendo de forma assustadora a cada ano que passa. 

A SBEMO, em conjunto com a PABOM e EBOM, empresas parceiras devidamente registradas e patenteadas, acreditam que 
a certificação é tradicional sinônimo de excelência e profissionalismo na ciência, e assim buscam direcionar e comprovar a 
capacitação. Os critérios de elegibilidade adotados baseiam-se nas melhores evidências científicas, nos critérios de 
segurança e eficácia farmacológicas e na ampla experiência dos profissionais que formam as suas respectivas Diretorias.  

Os estudos revelam que o maior obstáculo no combate mundial ao excesso de peso é a falta de treinamento técnico da 
grande maioria dos médicos e profissionais de saúde, e assim, a obesidade segue como a doença crônica mais prevalente 
de nossa Sociedade, não apresentando evidências de reduções estatísticas mundiais nos últimos 40 anos. 

Registramos que não existe nenhuma possibilidade de eventual confusão pois somos absolutamente contra a reserva de 
mercado e o monopólio do conhecimento em uma área de interesse público como a obesidade. Além disso, não temos a 
intenção de replicar insucessos e buscamos novas soluções. Neutralizamos a possibilidade de qualquer confusão quando 
nos diferenciamos pelo profundo desejo de alcançar impacto positivo nos índices mundiais de obesidade, tornando seu 
tratamento globalmente acessível, através da adequada e ampla capacitação e certificação de médicos e profissionais de 
saúde. Impossível existir qualquer confusão uma vez que nossas sociedades não julgam leviana e espontaneamente outras 
sociedades, não demonizam o lucro e nem o pagamento de impostos, e reconhecem com admiração o sucesso profissional 
conquistado com mérito e justiça por aqueles colegas que trabalham arduamente, com excelência e ética, tratando os 
portadores de sobrepeso e obesidade com respeito e acolhimento, com segurança e eficácia.  

Por último, lamentamos a postura desagregadora da referida nota em um momento aonde a união é essencial no combate à 
obesidade - pandemia mundial do século XXI. E convidamos a todos os integrantes de outras sociedades para participarem 
do II Congresso Brasileiro de Medicina da Obesidade / Obesity Week Brasil 2023, realizado em conjunto com o I Pan American 
Congress on Obesity Medicine, a ser realizado nos dias 25-27 de Maio de 2023, no Costão do Santinho Resort, em 
Florianópolis, assim como de nossos Programas de Certificação. 
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