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O consumo de sucos e refrigerantes tem sido o alvo de inúmeros estudos, visto que uma
alimentação inadequada pode favorecer o desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar indicadores bibliométricos
sobre o tema “consumo de bebidas”, sucos e refrigerantes. A coleta de dados foi realizada
na base Scopus, disponível no Portal de Periódicos da Capes, no dia 15 de fevereiro de
2018, sendo usados os termos “suco - fruta”, “refrigerante - bebida” e “consumo” em inglês
(juice - fruit; soft drink ou soda - beverage; consumption, respectivamente). Buscaram-se os
artigos que contivessem estes termos no título, resumo ou palavras-chave, com limitação da
busca àqueles artigos publicados em periódicos. A busca na base Scopus de artigos sobre
consumo de sucos de frutas e refrigerantes retornou 4.215 registros e, com a busca restrita
a artigos brasileiros, foram obtidos 360 registros. Constata-se que os Estados Unidos
possuem o maior número de publicações e a maioria das instituições que mais publicam
sobre o tema. Ao considerar todos os temas, o Brasil é o 15º que mais publica e, sobre o
tema, é o 2º lugar. De forma geral, o país apresenta crescimento anual de 11,4%, enquanto
que, quanto ao tema, tem 27% de crescimento. A Universidade de São Paulo ocupa o 1º e o
2º lugares dentre as que mais publicam no Brasil e no mundo, respectivamente. Os
periódicos, independente do país de origem, com mais publicações sobre o tema são da
área de nutrição, já no Brasil são da área de saúde pública. As áreas de Medicina,
Enfermagem, Ciências Biológicas e Bioquímica são as que mais estão vinculadas aos
artigos relacionados ao tema, tanto mundialmente quanto no Brasil. Conclui-se que os
pesquisadores têm mostrado interesse crescente em estudar sobre o consumo de bebidas,
sendo que o Brasil apresenta grande quantidade e elevada taxa de crescimento das
publicações. Este trabalho tem sua importância relacionada ao mapeamento dos principais
países, instituições, autores, periódicos e áreas de estudo, e pode auxiliar a identificar os
núcleos essenciais de pesquisa na área, averiguar a abrangência dos recursos disponíveis,
prover informações para gerir investimentos e avaliar se os resultados obtidos estão de
acordo com os esperados.
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