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A SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA 
- SBCBM - PRIORIZA O INCENTIVO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA
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No mundo o sobrepeso atinge cerca de dois bilhões de pessoas e o Brasil ocupa a 5a posição com aproximadamente 
52% da população acima do peso. Este cenário vem contribuindo para o aumento quantitativo da cirurgia bariátrica 
em nosso País, que é superado apenas pelos EUA.

Nos últimos anos também surgiram diversas revistas científicas especializadas em obesidade e cirurgia bariátrica, com 
crescente número de publicações. Ahmad SS et al., em 2015, relataram os 100 artigos mais citados em cirurgia bariátrica, 
mostrando que a maioria deles foi originado dos EUA, seguido pelo Canadá e Austrália.

Enquanto isso, infelizmente, o Brasil ainda possui baixa produção científica; porém, deveria seguir o rumo desses países, na 
busca de mecanismos para desenvolver e estimular o interesse pela pesquisa. Além de outros benefícios, isto poderia aumentar 
a eficácia e a segurança dos procedimentos bariátricos, beneficiando pacientes e profissionais envolvidos, com o consequente 
crescimento da especialidade. Para alcançar essa meta, devemos buscar parcerias públicas e privadas, nacionais e internacionais, 
com o objetivo de aumentar a relevância da pesquisa bariátrica no País, ainda mais agora com a oficialização da Área de Atuação 
em Cirurgia Bariátrica, que possibilitará a criação de programas específicos de treinamento.

Por ocasião da elaboração do programa do XVII Congresso da SBCBM, visando o melhor conhecimento do nível de atividade 
científica dos profissionais brasileiros ligados à cirurgia bariátrica, foi realizada uma revisão na base de dados Pubmed, usando 
os termos “bariatric surgery” and “Brazil”. Nos últimos três anos, foram encontrados 655 artigos em revistas na área de saúde, 
tais como cirurgia, endocrinologia, nutrição, psicologia, enfermagem, odontologia, gastroenterologia, fisioterapia, educação 
física, entre outros, incluindo publicações internacionais e nacionais. Assim, fica claro que devemos intensificar este trabalho 
para estimular e incluir o maior número possível de profissionais.

A SBCBM tem como uma das principais metas incentivar o aprendizado e a difusão do conhecimento científico. Uma das 
maneiras para isto é a execução de cursos básicos e avançados de temas relacionados à produção de artigos, além da criação 
do grupo de apoio à pesquisa, que busca o maior envolvimento de toda a equipe multidisciplinar bariátrica. Nos últimos meses, 
foram realizados cursos de Iniciação Científica e Revisão Sistemática para a capacitação e reciclagem de nossos associados.

Seguindo esta estratégia, no Congresso da SBCBM de 2015 haverá um curso internacional sobre publicação e financiamento 
de pesquisa, onde serão abordados alguns temas, tais como a busca de artigos científicos na internet, revisão da literatura, 
escrita e leitura científica, tipos de estudos, edição de vídeos, criação e apresentação de aulas, além de outras modalidades de 
atividade científica, visando facilitar o acesso aos congressistas. Também destacamos a participação da Dra. Rena Moon, EUA, 
que apresentará um tema de grande relevância para as equipes de cirurgia bariátrica que desejam viabilizar a formação de 
grupo de pesquisa, com o objetivo de qualificar os profissionais e melhorar a assistência aos pacientes.

Por fim, a Diretoria tem a honra de convidar a comunidade bariátrica a fazer parte desse projeto, colaborando para o 
crescimento científico do País.
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