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Introdução: A gastroplastia é considerada a terapêutica mais eficaz no controle e tratamento da obesidade. Entretanto, o comprometi-

mento nutricional dos indivíduos submetidos a ela é de alto risco, principalmente devido à restrição da ingesta e absorção de nutrientes
essenciais³. Objetivo: Identificar alterações nutricionais em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica. Método: Durante o ano de 2017,
realizou-se uma pesquisa nas bases de dados MedLine e Scielo, utilizando as palavras-chave: Cirurgia Bariátrica e Nutrição, e suas
variações. Incluíram-se estudos envolvendo pacientes que passaram pelo procedimento de gastroplastia sendo analisados seus efeitos

nutricionais. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas quatro artigos fizeram parte da análise final. Resultados: Foram

encontrados x artigos com essa busca, sendo que quatro foram utilizados na confecção desse trabalho. A deficiência nutricional existe
a partir do baixo consumo de determinados alimentos, com seus constituintes macromoleculares e micromoleculares, além da piora

na própria absorção destes. Foram evidenciadas deficiências de proteínas, cálcio, potássio, ferro e zinco, vitaminas lipossolúveis A, D,

E, K e do complexo B. Dessa forma, consequências como diminuição da densidade óssea, arritmias, hiperparatireoidismo secundário,
oxalose, cálculos renais, anemia, perda de cabelo, má cicatrização de feridas e perda da acuidade do paladar, podem ocorrer. Con-

clusão: A gastroplastia pode gerar diminuição na absorção de macronutrientes e micronutrientes e ser responsável pela manifestação
de complicações resultantes desta.
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Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é a patologia hepática de maior domínio mundial (20-30%)². Encon-

trada com síndrome metabólica e resistência insulínica, a DHGNA possui múltiplos fatores: (1) acúmulo de ácidos graxos circulantes
oriundos da lipólise; (2) acúmulo de triglicérides pela não liberação de ácidos graxos hepática; (3) excesso de ácidos graxos circulantes
leva a estresse oxidativo e liberação de citocinas pró-inflamatórias (IL-6 e TNF-α)¹. Associada a doenças metabólicas, como diabetes

mellitus tipo II, dislipidemia e obesidade. Objetivo: Analisar alterações metabólicas decorrentes da DHGNA e suas consequências

para a saúde do paciente obeso. Métodos: Revisão sistemática na base de dados MedLine, utilizando os descritores “Liver Steatosis”
e “Nonalcoholic” e suas respectivas variações segundo o MeSH. Com filtros “last five years”, “humans” e “meta-analysis”. Utilizados
critérios de exclusão (NOT “Reye Johnson Syndrome” AND NOT “Alcoholic”). Sendo escolhidos 4 artigos diretamente relacionados

ao tema dentre os 18 encontrados. Resultados: Acúmulo de lipídios nos hepatócitos ocorre pela dieta, doenças e indução genética. A
atividade do sistema nervoso simpático e as concentrações de norepinefrina são elevadas na obesidade e na DHGNA. O aumento do
estresse oxidativo e a contínua liberação de citocinas pró-inflamatórias levam a respostas inflamatórias crônicas e posteriormente ao

desenvolvimento de esteatose, cirrose e hepatocarcinoma4. Conclusão: A desregulação dos eixos hormonais e as vias de citocinas

durante a DHGNA promovem respostas metabólicas e imunes, induzindo inflamação crônica. Mecanismos fisiopatológicos do desenvolvimento da DHGNA e a progressão subsequente para a esteatose e cirrose promovem o desenvolvimento de hepatocarcinoma
baseado na DHGNA.
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Introdução: As doenças cardiometabólicas compreendem as principais causas de óbitos no mundo e a obesidade tem sido apontada
como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento das mesmas ¹-². Assim, sugere-se que a detecção dos fatores de
risco pode prevenir a manifestação e progressão dessas doenças 3-5. Objetivo: avaliar os fatores de risco cardiometabólicos em jovens

adultos obesos. Métodos: estudo transversal, realizado com indivíduos atendidos em um ambulatório de obesidade e hipertensão da

cidade de Juiz de Fora – MG. Foram analisados a espessura do tecido adiposo visceral e da camada médio-intimal da carótida, parâmetros bioquímicos (glicemia, insulina e PCR), comportamentais (sedentarismo e tabagismo) e pressão arterial. Resultados: a amostra

composta por 60 indivíduos com IMC >29,9 kg/m², sendo 64,4% do sexo feminino com idade média de 23 ± 3,3 anos e 86,4% adultos.
Dentre os indivíduos, 18,6% apresentavam hipertensão arterial diagnosticada, 68% eram sedentários e 5,8% tabagistas. Em relação

à adiposidade visceral 61% encontravam-se acima do ponto de corte e a camada médio-intimal da carótida esquerda e direita com

média 0,06 cm em ambos os sexos. No que se refere aos exames bioquímicos, 54% apresentaram alto risco cardiovascular segundo
a PCR. Conclusão: conclui-se que a população embora jovem apresenta fatores de risco para as doenças cardiometabólicas, sendo

o sedentarismo e a obesidade visceral os fatores de risco mais frequentes. Assim, evidencia-se a necessidade de estratégias de intervenção que incentivem a prática de hábitos de vida mais saudáveis a fim de evitar as complicações crônicas da doença.
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Introdução: A obesidade na adolescência relaciona-se a comorbidades como diabetes e hipertensão. A prescrição inicial consiste em
mudanças de hábitos de vida, diminuição calórica e aumento do gasto energético. Entretanto, obesos grave geralmente apresentam

maus resultados, demandando indicação cirúrgica.3-4 Objetivos: Analisar a indicação da cirurgia bariátrica na adolescência. Métodos:

Foi realizada uma revisão sistemática utilizando as bases indexadoras MedLine e SciELO, no período de 24 à 26 de abril de 2018, com
frase de pesquisa construída com as palavras chaves “Bariatric Surgery”, “Pediatric Obesity” e suas variações obtidas no MeSH. Foram

adotados como critérios de inclusão: estudos tipo ensaio clínico, publicados em até cinco anos, com faixa etária entre 13 e 18 anos; os
resultados deveriam enfocar a bariátrica. Foram excluídos os estudos que não possuíam resultados focados em abordagem cirúrgica
e que abrangeram outras faixas etárias. Resultados: Foram encontrados 83 artigos, sendo utilizados 4. A indicação cirúrgica na obe-

sidade constitui uma abordagem agressiva e controversa em adolescentes, restringindo-se a pacientes graves. Deve-se avaliar fatores

como IMC, insucesso de terapêuticas não-cirúrgicas, comorbidades, desenvolvimento puberal, maturidade esquelética e condições
psicológicas. Acerca da segurança dos procedimentos, há baixa incidência de eventos pós-operatórios graves, mas existe uma lacuna

científica no que tange resultados a longo prazo. Apesar disso, a cirurgia bariátrica em adolescentes obesos grave é eficaz na perda de
peso e controle das comorbidades. Conclusão: A indicação da bariátrica na adolescência, apesar de complexa, demonstra-se adequada mediante insucesso das demais terapêuticas. Entretanto, ainda são necessários estudos acerca do prognóstico a longo prazo.
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Introdução: É de suma importância a caracterização do perfil nutricional da população escolar, assim como o diagnóstico de sobrepeso

e obesidade, para auxiliar a elaboração de medidas de controle e reversão do quadro, possibilitando uma melhora na qualidade de vida

e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis1. Objetivo: Traçar o perfil nutricional de escolares do município de Juiz de Fora,

MG. Métodos: Estudo transversal, realizado ao longo dos anos de 2016 e 2017, desenvolvido com estudantes de ambos os sexos,
cuja faixa etária variava de dez a dezesseis anos, matriculados em escolas públicas e privadas do município. Os dados antropométricos avaliados foram peso, altura e circunferência da cintura, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde2,3. Também foram

coletados dados referentes a (in)satisfação com a imagem corporal através de questionários4 semi-estruturados e auto preenchidos.
As análises foram processadas no software SPSS, versão 19.0. Resultados: Foram avaliados 576 indivíduos, desses, 58,7% eram
pertencentes a rede pública de ensino, 64,9% do sexo feminino, e apresentavam mediana de idade de 13 anos (10-16). Em relação ao
estado nutricional, 1,5% encontravam-se com a estatura inadequada para a idade, 30,93% apresentavam excesso de gordura abdominal

e 34,4% excesso de peso. Em relação a imagem corporal, observou-se que os indivíduos obesos e com sobrepeso, apresentaram maior
insatisfação com sua imagem corporal, quando comparados ao grupo dos indivíduos eutróficos. Conclusão: São necessárias medidas

que promovam a alimentação saudável, visando a prevenção da obesidade, sobrepeso e das doenças crônicas não transmissíveis.
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