
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos recentes demonstram associação entre níveis elevados de proteína C-reativa (PCR) 

e maior risco de eventos cardiovasculares. Apesar de ser inespecífico sobre a causa da 

inflamação, a PCR é um biomarcador sensível para processos inflamatórios agudos, e 

pequenas elevações podem indicar um grau crônico de inflamação condicionado por 

disfunções como a obesidade. Avaliar o nível de PCR nos diferentes perfis antropométrico-

metabólicos, permitiria identificar aumento do risco cardiovascular mesmo nos indivíduos 

metabolicamente saudáveis (MS). 

 

 

Comparar o nível inflamatório entre os fenótipos eutrófico MS (EMS), eutrófico 

metabolicamente não saudável (EMNS), sobrepeso MS (SbMS) e sobrepeso MNS (SbMNS), 

obesos MS (ObMS) e obesos MNS (ObMNS). 

 

 

Estudo transversal. Recrutamento: aleatoriamente 176 funcionários de um hospital público 

na cidade do Rio de Janeiro. Critérios de inclusão: indivíduos ≥18 anos com índice de massa 

corporal (IMC) ≥18,5 Kg/m2.Critérios de exclusão: gestantes/lactantes, licença médica, 

cessão à outra unidade de saúde. Considerou-se: eutrófico IMC 18,5-24,9Kg/m2; sobrepeso 

IMC 25-29,9Kg/m2 e obeso IMC≥30Kg/m2. Classificação como MS: ausência de todos os 

critérios de Síndrome Metabólica da Federação Internacional de Diabetes, exceto 

circunferência abdominal. MNS: ao menos um desses critérios. O nível de inflamação crônica 

foi avaliado pela dosagem de PCR. Análise estatística: correlação de Spearman, e teste qui-

quadrado (χ2) de Pearson para avaliar prevalência de alterações na dosagem de PCR 

(>0.5mg/dL) entre os grupos. *P<0,05 significativo. CAAE: 96222718.7.0000.5272.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados demonstrados pela correlação e análise de prevalência demonstram que há 

uma associação entre o perfil antropométrico-metabólico e a inflamação crônica, de forma 

que, quanto maior o IMC, associado ou não à presença de alterações metabólicas, maior é 

a prevalência de alterações na medida da PCR. 
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