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         RESUMO 

          Trata-se de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de revisar estudos 

sobre a caracterização bibliográfica e suas possíveis formas de tratamento. 

Neste estudo não houve discordância entre os trabalhos utilizados, e todos eles 

nos levaram a conclusão de que a Síndrome metabólica pode ser curada 

individualmente, através de fármacos. Na obesidade, alterando estilo de vida e 

hábitos alimentares, obtendo perda de peso e melhora das doenças 

desencadeadas por ela. Já em casos mais graves, como a obesidade morbida, 

a cirurgia bariátrica traz um resultado mais rápido e eficaz, tendo necessidade 

de um acompanhamento nutricional após a cirurgia. Mas antes do paciente se 

submeter à esse procedimento, deve estar ciente dos riscos que pode ocorrer. 

          INTRODUÇÃO 

          A síndrome metabólica é um conjunto de distúrbios cardiovasculares. , 

relacionados à deposição de gordura e à resistência à insulina, tais como 

obesidade, hiperglicemia, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, que 

caracterizam possíveis predisposições para complicações do aparelho 

circulatório, como insuficiência cardíaca, doença arterial coronária, infarto 

agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, que, só foram considerados 

pela Organização Mundial da Saúde no final da década de 1990. Entre elas, a 

obesidade é a que mais apresenta relação com a síndrome metabólica e, além 

disso, vem crescendo constantemente nas ultimas décadas, sendo 

considerada então, um grave problema de saúde pública.  

          O tratamento da Síndrome metabólica pode ser feito individualmente, 

através de fármacos específicos para cada distúrbio. Para a obesidade, alterar 

o estilo de vida e os hábitos alimentares fará com que o paciente tenha uma 

perda de peso, e além disso, que tenha uma melhora nos distúrbios causados 

por ela.  

          Nos casos mais graves, como a obesidade mórbida, onde o individuo se 

encontra mais debilitado, a cirurgia bariátrica é a mais indicada, pois o 

resultado será mais rápido. O paciente deve ter ciência de que existem alguns 

riscos, e que depois da cirurgia deve haver um acompanhamento nutricional. 



          OBJETIVOS 

          Revisar estudos sobre a caracterização da Síndrome Metabólica e seus 

possíveis tratamentos através da mudança de hábitos e/ou cirurgia bariátrica.  

          METODOLOGIA 

          Trata-se de uma revisão bibliográfica. Para a mesma serão utilizados as 

bases de dados científicas, tais como Scielo, Bireme, Lilacs entre outros, com 

os seguintes descritores Síndrome metabólica, atividade física, nutrição, 

obesidade, cirurgia bariátrica. 

          DESENVOLVIMENTO 

          A síndrome metabólica é representada por um conjunto de desordens 

metabólicas e de fatores de risco cardiovasculares presentes em um mesmo 

indivíduo, sendo eles, obesidade, hiperglicemia, hipertensão arterial sistêmica e 

dislipidemia, que podem caracterizar possíveis predisposições do aparelho 

circulatório, como insuficiência cardíaca, doença arterial coronária, infarto 

agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. 

          A obesidade é de fundamental importância, por estar relacionada à 

resistência à insulina, que desencadeia intolerância à glicose e diabetes 

mellitus tipo 2.  

          O tratamento da síndrome metabólica, em casos menos graves, pode ser 

feito através de fármacos, tratando os distúrbios individualmente.  

          Nos casos de obesidade, alterar o estilo de vida, praticando atividades 

físicas, com um programa de exercício de acordo com a necessidade do 

paciente e alterando os hábitos alimentares, onde a ingestão de alimentos 

super calóricos deixem de fazer parte da alimentação do paciente, e comece a 

comer alimentos com bons valores nutricionais, faz com que além da perda de 

peso, as doenças desencadeadas por ela sejam tratadas também. E em casos 

de obesidade mórbida, a cirurgia bariátrica traz um resultado mais rápido e 

eficaz, mesmo que haja algum risco, onde o paciente deve estar ciente antes 

de fazer a cirurgia. Após a cirurgia, o paciente deve ter alguns cuidados, 

principalmente, relacionado à nutrição, devendo assim, ter um 

acompanhamento nutricional. 



          RESULTADOS PRELIMINARES 

          Os trabalhos utilizados para estudo nos leva à conclusão de que a 

Obesidade, sendo o pior distúrbio da Síndrome metabólica, e também um 

problema de saúde pública por conta de seu constante crescimento, deve ser 

tratado de maneira que haja um bem estar ao paciente. Alterando o estilo de 

vida e os hábitos alimentares, de um jeito mais saudável, o individuo terá uma 

perda de peso, que levará à uma melhora significativa aos outros distúrbios da 

Síndrome Metabólica. Se o caso de obesidade já estiver mais grave, o mais 

indicado é que faça a cirurgia bariátrica, que trará um resultado mais rápido. 
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