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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é realizar um levantamento sobre a produção científica 

que trata da relação entre a exposição à televisão e obesidade em crianças e 

adolescentes. Para isso, foi realizada coleta de artigos nas bases de indexação de 

periódicos: SCIELO, LILACS e BVS, no período de 2003 até 2013. Como descritores 

foram utilizadas as seguintes expressões: obesidade infantil, criança, televisão. 

Conforme o levantamento, pôde-se notar a existência de considerável quantidade de 

material publicado sobre o tema em questão. Os dados, coligidos de acordo com um 

roteiro para a sistematização, serão submetidos a análise bibliométrica e posterior 

discussão. 

 

INTRODUÇÃO 

A análise da produção cientifica é de grande importância na compreensão sobre 

quem, onde e o que está sendo pesquisado no meio acadêmico. O objetivo desse 

trabalho é realizar um levantamento de dados sobre a produção científica que trata 

da relação entre a exposição à televisão e obesidade em crianças e adolescentes 

por meio das produções disponíveis nas bases de indexação da SCIELO, LILACS e 

BVS, de 2003 a 2013.  

A obesidade é uma doença crônica considerada um grave problema da saúde 

pública e pode ser definida pelo excesso de gordura corporal. A televisão 

desempenha um papel relevante na disseminação de informações e cultura, 

contudo, em algumas situações ela pode influenciar negativamente as preferências 

e escolhas alimentares de crianças e adolescentes (ENES, 2010). Segundo 

FREITAS (2009), alguns fatores são responsáveis pela incidência da obesidade, tais 

como a prática de assistir televisão várias horas por dia, o incentivo aos alimentos 

industrializados, entre outros. Segundo SOUZA (2010), as crianças são expostas a 

mais de 40.000 propagandas por ano, das quais 30.000 são de produtos 

específicos, como alimentos. 

 

METODOLOGIA  

O método utilizado para a análise será o bibliométrico, ramo da ciência a informação 



que tem um papel importante na análise da produção científica, uma vez que seus 

indicadores retratam o grau de desenvolvimento de um determinado campo científico 

ou de saber (ARAÚJO, 2007). Embora não restrinja seus domínios às produções 

cientificas convencionais, costuma-se priorizar esse tipo de literatura como objeto de 

pesquisa (ALVARENGA,1998). Segundo MATTOS (2008), os estudos bibliométricos 

são uteis para avaliar a produção de um grupo de pesquisadores sobre um tema.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento foi realizado um levantamento de artigos a partir dos 

bancos de dados SCIELO, LILACS e BVS, no período de 2003 até 2013. Foram 

conseguidos trinta trabalhos que condiziam com as palavras chaves: obesidade 

infantil, criança, televisão. Foi realizada uma triagem levando em conta o ano de 

publicação, área de pesquisa e a filiação institucional dos autores, o que resultou em 

vinte trabalhos nos parâmetros desejados.  

RESULTADOS 

O estudo se encontra na fase de finalização da coleta de artigos e os dados 

encontrados até o momento estão dispostos, no quadro abaixo: 

Ano de publicação Área de pesquisa Universidade Busca 

2012 Medicina UFRGS SCIELO 

2012 Nutrição UFSC SCIELO 

2012 Nutrição UFF SCIELO 

2011 Saúde Publica USP SCIELO 

2011 Nutrição/Psicologia UCSAL SCIELO 

2010 Comunicação FATEA BVS 

2010 Nutrição UFSC SCIELO 

2010 Nutrição UFF SCIELO 

2009 Ed. Física UTAD SCIELO 

2009 Alimentos USP SCIELO 

2009 Ciências da saúde 
ESC. Ciências da 

Saúde 
SCIELO 

2009 Saúde Pública USP SCIELO 

2009 Medicina UFSP SCIELO 

2009 Medicino USP SCIELO 

2009 Medicina UNIFESP SCIELO 



2009 Nutrição USP SCIELO 

2008 Nutrição UFSC SCIELO 

2007 Saúde Pública 
Instituto de saúde 

SP 
SCIELO 

2007 Psicologia UFPR LILACS 

2003 Nutrição UNIFESP SCIELO 

2003 Nutrição UNIFESP SCIELO 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito deste trabalho será a influência no meio acadêmico do tema 

selecionado. Espera-se que os produtos obtidos nesta pesquisa possam contribuir 

para o entendimento das produções cientificas na qual se encontram em analises 

para concluirmos com bases bibliométricas e posterior discussão. 
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