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RESUMO

A obesidade desperta atenção em função de agravos que provoca sobre a saúde da
população por ela acometida em nível nacional e também no exterior. A ocorrência de
obesidade já na infância é um indicador de complicações futuras para crianças obesas com
tendência à continuar obesos em sua trajetória de vida. O problema central deste trabalho
foi analisar em um periódico da área de Educação Física quantos artigos sobre obesidade
foram publicados entre 1999 a 2010 na Revista Brasileira de Medicina do Esporte (RBME)
publicação de Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício. Operacionalmente o objetivo
foi confrontar a quantidade de trabalhos publicados neste periódico com outros estudos que
tratam a questão da obesidade buscando identificar o tratamento que o tema recebe em
ambos os conjuntos de fontes.

A metodologia adotada foi uma pesquisa bibliográfica.

Foram examinados 648 artigos. Também foram consultadas outras 26 obras. Os resultados
mostraram que: Em relação direta com nosso objetivo central encontramos 69 artigos sobre
obesidade em um total de 648 trabalhos publicados no periódico escolhido para estudo; Entre todos os trabalhos sobre obesidade publicados fica clara a relevância atribuída em
estudos sobre obesidade; – A relevância aqui referida se dá em função dos agravos que a
obesidade impõe para população, sobretudo em sua relação no contexto das estatísticas de
doenças, limitações funcioniais e/ou óbitos, além de custos impostos por tais agravos; - A
etiopatogenia da obesidade é fato mundialmente documentado na literatura especializada.
Nosso estudo confirma tal constatação; e - A continuidade de estudos nesse campo
permanece válida, a variabilidade biológica humana, outras e novas questões ecoambientais e a necessidade de atualização em estudos epidemiológicos reforçam essa
posição.
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ABSTRACT

The central problem of this study was in a journal of Physical Education how many
articles on obesity published between 1999 to 2010. Operationally, the goal was to
compare the quantity of papers published in this journal with other studies that focus
on the issue of obesity in order to identify the relevance of the theme occurs in both
sets of sources. The methodology included a literature search. We examined 648
articles. We also found 26 other works. The results showed that: - In direct relation to
our central objective found 11% of articles on obesity in a total of six hundred and
forty-eight (648) papers published in the journal chosen for the study; - Among all
the published studies on obesity is clear the relevance of such studies in academia; The relevance here that requires minimal ethical, effective public policies and reliable
scientific evidence due to health problems that obesity poses to the population
affected by it, especially in its relationship in the context of disease statistics,
functional limitations and / or deaths - It seems clear that the pathogenesis of obesity
worldwide is actually documented in the literature. Our study (modest in its structure)
confirms this finding, and - the continuation of studies in this field remains valid, the
human biological variability, and other eco-environment new issues and the need to
update on epidemiological studies support this position.
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