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Introdução: A obesidade é uma condição de etiologia multifatorial, que resulta em comorbidades crônicas como 
diabetes mellitus e hipertensão arterial. Cerca de 80% das crianças obesas aos 5 anos de idade serão obesas 
na vida adulta. Objetivo: Verificar a evolução do estado nutricional de uma coorte de 43 crianças de 2 a 5 anos 
identificadas com excesso de peso em um ambulatório de puericultura no período de julho de 2017 a julho de 
2018. Métodos: Após um período de pelo menos 6 meses de acompanhamento ambulatorial, o estado nutricio-
nal das crianças foi verificado novamente através da revisão de prontuário eletrônico. O estado nutricional foi 
determinado pelo índice de massa corporal (IMC) seguindo a classificação nutricional da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para menores de 5 anos. Resultados: Dos 43 pacientes na primeira avaliação, 9 eram obesos 
(20,9%), 10 tinham sobrepeso (23,2%) e 24 tinham risco de sobrepeso (55,8%). Quatro crianças perderam o 
seguimento e foram excluídas da análise. O tempo médio para reavaliação foi de 10 meses. Todas as crianças 
inicialmente identificadas com obesidade, mantiveram o estado nutricional, não havendo diferença na média 
do IMC durante o seguimento. Entre as crianças com sobrepeso, a maioria (60%) também manteve o mesmo 
estado nutricional, 20% evoluiu para obesidade e 20% para risco de sobrepeso. Já entre as crianças com risco 
de sobrepeso 41,6% tornaram-se eutróficas, 25% mantiveram-se em risco de sobrepeso, 12,5% passaram a 
sobrepeso e 8,3% tornaram-se obesas. Conclusão: Nos estágios mais avançados de excesso de peso, houve 
menor índice de melhora no estado nutricional. Os dados estão em concordância com a literatura, que sugere 
que quanto maior o excesso de peso mais difícil a reversão, em razão das alterações metabólicas já instaladas. 
Prevenir a obesidade é mais coerente do que tratá-la.
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Introdução: A COVID-19 é uma a doença causada pelo novo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2). O modo de trans-
missão é de pessoa a pessoa, por meio de gotículas respiratórias ou contato próximo. A maioria das crianças 
apresenta sintomas leves. Objetivo: O objetivo deste estudo é conhecer o número de crianças atendidas por 
Síndrome Gripal (SG) e seu desfecho em uma emergência pediátrica para suspeitos de COVID-19. Métodos: 
Trata-se de uma revisão de prontuários, realizada no período de 23 março de 2020 a 30 junho de 2020 em 
um pronto-atendimento pediátrico SUS referência para COVID-19 no interior do estado. Resultados: As apre-
sentações clínicas da COVID-19 variam desde infecção assintomática até quadro de infecção de vias aéreas 
superiores e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) evoluindo para insuficiência respiratória grave e Pa-
rada Cardiorrespiratória (PCR). A maioria das crianças apresenta sintomas leves sem febre ou pneumonia. Na 
nossa emergência foram triadas 543 crianças como SG, destas 82 coletaram RT-PCR, sendo somente sete casos 
confirmados para COVID-19. Foram priorizadas para testagem aquelas que tiveram contactantes infectados ou 
comorbidades associadas. Na nossa revisão os sintomas mais frequentes foram febre (72,3%), tosse (39,5%), 
dor de garganta (32,9%), rinorreia (26,9%), bem como sintomas gastrintestinais (28,5%). Nossos resultados 
evidenciam que a maior parte de crianças triadas com SG não confirmaram a suspeita de COVID-19. Conclusão: 
Os sinais e sintomas de COVID-19 em crianças podem ser semelhantes aos de infecções respiratórias virais 
comuns ou qualquer outra doença da infância elevando assim o número de consultas por SG na emergência.


