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A síndrome metabólica, causa preocupação pois é a alteração metabólica e 

hormonal que se caracteriza por intolerância à glicose, com o pâncreas 

produzindo insulina inadequadamente, dislipidemia com o aumento das taxas de 

lipidograma, principalmente das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), 

Triglicerídeos e redução dos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL), 

hipertensão e obesidade abdominal e com IMC de 30 kg/m² ou mais, a obesidade 

tem sido um dos fatores precursores para o surgimento da síndrome metabólica.  

O objetivo do trabalho é demonstrar que com auxílio da alimentação equilibrada, 

da paciente que já tem diagnóstico de pré diabetes, hipertensão, gastrite crônica 

e refluxo gastroesofágico é possível a reversão de algumas das comorbidades. 

Sem a necessidade até mesmo de tratamento medicamentoso.  

Através da consulta nutricional, pude avaliar as deficiências que a paciente 

apresentava, junto com o questionário de frequência alimentar, rastreamento 

metabólico, exames laboratoriais e antropometria, para que assim pudesse ser 

corrigido a necessidade individualizada. 

Foi prescrito um plano alimentar para o controle da obesidade e para melhora do 

exame bioquímico, com restrição de carboidratos refinados, fazendo uso apenas 

de carboidratos integrais para o controle glicêmico, retirando o consumo de 

alimentos industrializados e ultraprocessados para o controle do lipidograma, 

além de priorizar alimentos fontes dos micronutrientes que a paciente tem 

deficiência vitamina D e B12.  

Após o tratamento em 6 meses já se constatou melhora nos exames bioquímicos 

e em 1 ano e 3 meses já houve a suspensão dos remédios para controle 

glicêmico e controle dos níveis glicêmicos. Além de perda de peso no total até o 

momento de 26kg.  
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