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“Possa eu jamais me esquecer de que o 

paciente é meu semelhante transido de 

dor. Que jamais o considere mero 

receptáculo de doença.”  

Maimônides 

(Médico-filósofo, séc. XII) 
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RESUMO 

 

A resposta de fase aguda (RFA) caracteriza-se por alterações nas concentrações de proteínas 

plasmáticas, conhecidas como proteínas de fase aguda (PFA), as quais promovem alterações 

fisiológicas. Os padrões de produção das PFA não são uniformes, variando nas diferentes 

condições fisiopatológicas. Estudos revelam que a permanência da RFA promove uma 

diminuição da resposta clínica ao tratamento, aumento da morbi-mortalidade, do tempo de 

internação e dos custos hospitalares. Diante disso, o objetivo da presente investigação foi 

avaliar marcadores da resposta inflamatória em pacientes no pré-operatório de cirurgia 

vascular, bariátrica e de cabeça e pescoço. Participaram deste estudo 58 pacientes adultos, 

distribuídos em três grupos: G1 (cirurgia bariátrica), G2 (cirurgia de cabeça e pescoço) e G3 

(cirurgia vascular), com diagnóstico de obesidade, tumores malignos de cabeça e pescoço ou 

da glândula tireóide e doença arterial obstrutiva periférica, respectivamente. Variáveis clínico-

epidemiológicas e laboratoriais (Proteína C-Reativa, Alfa-1-Glicoproteína Ácida e Albumina) 

foram coletadas nas primeiras 48h de internação, antes do procedimento cirúrgico, assim 

como a relação entre Proteína C-Reativa (PCR) e Albumina (ALB). A média de idade dos 

pacientes foi de 44,7 ± 9,7 anos, sendo 26 (44,8%) do sexo masculino e 32 (55,2%) do sexo 

feminino. O grupo G2 diferenciou significativamente dos grupos G1 e G3 quanto a PCR 

(p=0,02) e à relação PCR/ALB (p=0,01). O grupo G3 diferenciou significativamente dos 

grupos G1 e G2 quanto a ALB (p<0,001) e a Alfa-1-Glicoproteína Ácida (α1-GA) (p=0,01). 

Os resultados da relação α1-GA/ALB foram diferentes entre os grupos e em ordem crescente 

para G2, G1 e G3 (p=0,001). Todos os pacientes que apresentaram complicações pós-

operatórias pertenciam aos grupos G1 e G3 (alto risco). Entretanto, não houve existência de 

relação significativa entre as complicações pós-operatórias e as relações PCR/ALB (ƞ=0,081; 

p=0,543) e α1-GA/ALB (ƞ=0,195; p=0,141). De forma semelhante, não houve correlação 

entre o tempo de internação hospitalar e as relações PCR/ALB (ρ=0,182; p=0,172) e α1-

GA/ALB (ρ=0,094; p=0,485). No que concerne ao custo hospitalar, a PCR/ALB apresentou a 

melhor associação custo/benefício. Os marcadores avaliados (PCR, α1-GA e ALB) 

apresentaram diferenças significativas entre os grupos, em particular a relação PCR/ALB, 

sendo esta um complemento útil na avaliação do risco de complicações.  

 

Palavras–chave: Marcadores biológicos, Inflamação, Resposta de fase aguda, Proteínas de 

fase aguda. 

 



 

ABSTRACT 

 

The acute phase response (APR) is characterized by changes in the concentration of plasmatic 

proteins, known as acute phase proteins (APP), which promote physiologic changes. 

The production patterns of APP are not uniform, varying in different pathophysiological 

conditions. Studies show that the permanence of the APR promotes a decrease in clinical 

response to treatment, increase of morbidity and mortality, duration of hospital stay and costs. 

Therefore, the aim of this investigation was to evaluate markers of inflammatory response in 

patients in preoperative vascular, bariatric, as well as head and neck surgeries. The study 

included 58 adult patients, divided into three groups: G1 (bariatric surgery), G2 (head and 

neck surgery) and G3 (vascular surgery), diagnosed with obesity, malignant tumors of head 

and neck or thyroid disease and peripheral arterial occlusive, respectively. Variables Clinical-

epidemiological and laboratory (C-reactive protein, Alpha-1-Acid Glycoprotein and Albumin) 

were collected in the first 48 hours after admission, before surgery, as well as the relationship 

between C-Reactive Protein (CRP) and Albumin (ALB). The average age of patients was 44.7 

± 9.7 years, 26 (44.8%) were male and 32 (55.2%) were female. G2 differed from G1 and G3, 

as per CRP (p = 0.02) and per relation CRP/ALB (p=0.01). The group G3 differed from G1 

and G2 related to ALB (p<0.001) and to Alpha-1-Acid Glycoprotein (α1-AG) (p=0.01). The 

α1-AG/ALB relation results were different among all groups in ascending order to G2, G1 

and G3 (p=0.001). All patients that had postoperative complications belonged to the groups 

G1 and G3 (high risk). However, there is no significant relationship between postoperative 

complications and the relations CRP/ALB (ƞ=0.081, p=0.543) and α1-AG/ALB (ƞ=0.195, 

p=0.141). Similarly, there was no correlation between length of hospital stay and relations 

CRP/ALB (ρ=0.182, p=0.172) and α1-GA/ALB (ρ=0.094, p=0.485). With regard to hospital 

costs, the CRP/ALB combination exhibited the best cost/benefit. The evaluated markers 

(CRP, α1-AG and ALB) have shown significant differences among the groups, in particular 

the relation CRP/ALB which is a useful complement in assessing the risk of complications. 

 

Key words: Biomarkers, inflammation, acute phase response, acute phase proteins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A resposta inflamatória consiste em inúmeras alterações próximas ou distantes do 

local da inflamação, com o objetivo de isolar e destruir os organismos ou substâncias nocivas 

e ativar o processo de reparação, restaurando a homeostase. Quando estas alterações 

abrangem diversos órgãos e sistemas, ocorre uma resposta sistêmica, denominada resposta de 

fase aguda (RFA), embora acompanhe condições inflamatórias agudas e crônicas (GABAY; 

KUSHNER, 1999; RAMADORI; ARMBRUST, 2001).  

A RFA caracteriza-se por alterações nas concentrações de proteínas plasmáticas, 

conhecidas como proteínas de fase aguda (PFA), as quais promovem grandes alterações 

fisiológicas. Estas alterações são estimuladas por proteínas solúveis que regulam a resposta 

inflamatória, chamadas de citocinas. Constituem-se como um sistema de sinalização 

intercelular, sendo produzidas por diferentes tipos de células, a fim de influenciar a função de 

outras células (GABAY; KUSHNER, 1999). 

Segundo Gabay e Kushner (1999), os padrões de produção dos componentes da RFA 

não são uniformes, variando nas diferentes condições fisiopatológicas. Desta forma, as 

mudanças metabólicas induzidas pelas citocinas apresentam diferentes proporções em cada 

indivíduo e em cada doença.  

Observa-se na prática clínica que a permanência da RFA promove uma diminuição da 

resposta clínica ao tratamento, aumento da morbi-mortalidade e do tempo de internação, com 

reflexos no custo hospitalar, que chega a ser três vezes maior comparado aos pacientes bem 

nutridos e que não apresentaram complicações pós-operatórias (CORREIA; WAITZBERG, 

2003; DAVENPORT et al., 2005). 

A albumina (ALB) é uma proteína de fase aguda (PFA) negativa, diminuindo suas 

concentrações séricas diante de um processo inflamatório (RHEE, 2011). A ALB é um 

indicador sensível de morbidade, mortalidade, tempo de internação e do estado nutricional, 

além de constituir-se como indicador prognóstico em pacientes hospitalizados, 

correlacionando-se negativamente com a PCR (ARQUES et al., 2011; GARIBALLA; 

FORSTER, 2006; HIGGINS et al., 2006).  

A PCR e a Alfa-1-Glicoproteína ácida (α1-GA) são PFA positivas, aumentando suas 

concentrações séricas diante de um processo inflamatório (LEE et al., 2010; MARNELL; 

MOLD; DU CLOS, 2005). Estudos revelam que altos valores de PCR contribuem para a 

progressão de várias doenças, através de uma série de propriedades inflamatórias, sendo um 

preditor independente de mortalidade em pacientes hospitalizados (KOMPOTI et al., 2008; 
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MARSIK et al., 2008; ZACHO; TYBJAERG-HANSEN; NORDESTGAARD, 2010). Do 

mesmo modo, a α1-GA mostrou-se um parâmetro forte e independente para todas as causas 

de mortalidade, correlacionando-se positivamente com o PCR (HENRY et al., 2003). 

Ingenbleek e Carpentier (1985) sugerem para avaliar a resposta inflamatória e o estado 

nutricional o Índice de Prognóstico Inflamatório e Nutricional (IPIN). Este índice utiliza de 

forma combinada marcadores do estado nutricional (Albumina e Transtiretina ou Pré-

Albumina) e marcadores do processo inflamatório (Alfa-1-Glicoproteína Ácida e Proteína C-

Reativa). 

O IPIN foi utilizado em pacientes críticos, mostrando ser uma ferramenta sensível e 

específica para a detecção precoce de mudanças no estado nutricional e inflamatório  

(INGENBLEEK; CARPENTIER, 1985). A partir de então, o IPIN foi estudado em outras 

situações de doença (BONNEFOY et al., 1998; DESSI et al., 2009; LU et al., 2004; 

NELSON; WALSH, 2002; VEHE et al., 1991), evidenciando, portanto, sua importância na 

identificação de pacientes com risco de complicações.  

Para que o mesmo fosse utilizado como instrumento de uso rotineiro no ambiente 

hospitalar, um estudo retrospectivo comparou a relação PCR/ALB e o IPIN com o objetivo de 

redução de custo (CORREA et al., 2002). Os autores concluíram que a relação PCR/ALB 

pode substituir o IPIN, mantendo-se o mesmo poder e sensibilidade diagnóstica, com redução 

do custo de análise.  

Com base no exposto, as PFA são consideradas indicadores confiáveis do estado 

nutricional e inflamatório. Desta forma, identificou-se a necessidade da utilização de um 

instrumento que seja sensível, específico, financeiramente viável e fácil de usar na prática 

clínica para verificar alterações no estado nutricional e inflamatório  através das PFA, 

favorecendo a adoção de medidas para reduzir a morbi-mortalidade e os custos hospitalares 

em pacientes pré-cirúrgicos.  

 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/search?author1=Jeppe+Zacho&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tybjaerg-Hansen%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nordestgaard%20BG%22%5BAuthor%5D
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar marcadores da resposta inflamatória (PCR, α1-GA e ALB) em pacientes pré-

cirúrgicos de alta complexidade. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar a relação entre Proteína C-Reativa (PCR)/Albumina (ALB) e Alfa-1-

Glicoproteína Ácida (α1-GA)/Albumina (ALB) com as situações de doença de 

pacientes pré-cirúrgicos. 

 Verificar o risco de complicações de pacientes pré-cirúrgicos através da interpretação 

da relação Proteína C-Reativa (PCR)/Albumina (ALB). 

 Comparar o tempo de internação hospitalar (TIH) e complicações pós-operatórias de 

pacientes pré-cirúrgicos com a relação Proteína C-Reativa (PCR)/Albumina (ALB) e 

Alfa-1-Glicoproteína Ácida (α1-GA)/Albumina (ALB). 

 Comparar o custo das dosagens entre Proteína C-Reativa (PCR)/Albumina (ALB) e 

Alfa-1-Glicoproteína Ácida (α1-GA)/Albumina (ALB), a fim de verificar a melhor 

associação custo/benefício. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 RESPOSTA INFLAMATÓRIA 

 

A resposta inflamatória consiste em inúmeras alterações próximas ou distantes do 

local da inflamação, podendo envolver vários órgãos e sistemas dependendo da magnitude da 

injúria. Tem como objetivo isolar e destruir os organismos ou substâncias nocivas e ativar o 

processo de reparação, restaurando a homeostase. Envolve muitos tipos de células e 

moléculas, algumas das quais iniciam, amplificam ou sustentam o processo e outras que 

atenuam ou reparam a lesão tecidual (CECILIANI; GIORDANO; SPAGNOLO, 2002; 

GABAY; KUSHNER, 1999).  

A resposta inflamatória pode ser dividida em duas fases: aguda e crônica. Na fase 

aguda, a resposta inicia rapidamente, apresentando duração curta, sendo caracterizada pela 

presença de edema (reação vascular) e migração de variados tipos celulares, como le ucócitos, 

plaquetas, fibroblastos, proteínas estruturais, glicoproteínas de adesão e proteoglicanos 

(reação celular/tecidual). Na fase crônica, a resposta inflamatória tem uma maior duração, 

sendo associada à presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos sangüíneos, 

destruição tecidual e fibrose (GRUYS et al., 2005; LAWRENCE & GILROY, 2007).  

Quando estas alterações abrangem diversos órgãos e sistemas, ocorre uma resposta 

sistêmica denominada resposta de fase aguda (RFA), embora acompanhe condições 

inflamatórias agudas e crônicas (RAMADORI; ARMBRUST, 2001).  

A RFA é desencadeada por estímulos diferentes, incluindo trauma, infecção,  

queimadura, cirurgia, infarto tecidual, estresse, neoplasia avançada e condições inflamatórias 

(GABAY; KUSHNER, 1999). Caracteriza-se por indução da febre, aumento na síntese de 

citocinas, hormônios e leucócitos e alterações nas concentrações plasmáticas de proteínas 

produzidas pelo fígado, conhecidas como proteínas de fase aguda (PFA), as quais promovem 

uma gama de mudanças neuro-endócrinas, hematopoiéticas, metabólicas, hepáticas e em 

constituintes plasmáticos não-proteicos, resumidos na Tabela 1 e Figura 1.  
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Tabela 1 – Alterações fisiológicas desencadeadas pelas Proteínas de Fase Aguda  

Alterações neuroendócrinas 

Febre, sonolência e anorexia 

Aumento na secreção do hormônio liberador de corticotrofina e cortisol 

Aumento na secreção da vasopressina 

Diminuição da produção do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1  

Aumento na secreção adrenal de catecolaminas 

Alterações hematopoiéticas 

Anemia de doenças crônicas 

Leucocitose 

Trombocitose 

Alterações metabólicas 

Diminuição da massa muscular e do balanço nitrogenado  

Diminuição da gliconeogênese 

Osteoporose 

Aumento da lipogênese hepática 

Aumento da lipólise no tecido adiposo 

Diminuição da atividade da lipase lipoproteica no músculo e tecido adiposo  

Caquexia 

Alterações hepáticas 

Aumento da metalotioneína, óxido nítrico sintase induzida, heme oxigenase, 

superóxido dismutase,  inibidores teciduais de metaloproteinase-1 

Diminuição da atividade do fosfoenolpiruvato carboxiquinase 

Alterações em constituintes plasmáticos não-proteicos 

Deficiência de zinco e ferro e excesso de cobre 

Aumento das concentrações plasmáticas de retinol e glutationa 

Fonte: Gabay & Kushner, 1999. 
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Figura 1 – Visão global da Resposta de Fase Aguda. 

Fonte: Adaptado de Goldsby; Kindt; Osborne, 2007. 

 

3.1.1 Regulação da resposta inflamatória  

 

Durante a resposta inflamatória, células do sistema imune liberam uma variedade de 

substâncias denominadas mediadores inflamatórios, dentre os quais se destacam as proteases, 

fatores do sistema complemento, fibrinolítico e de coagulação, cininas, eicosanóides, fator 

ativador plaquetário, aminas bioativas (histamina e serotonina), fatores de transcrição, 

mieloperoxidase, óxido nítrico e citocinas. Estes mediadores desencadeiam e estimulam a 

resposta inflamatória (EISERICH et al., 2002; LAWRENCE & GILROY, 2007).  
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Entre os principais mediadores que regulam a síntese e liberação das PFA estão as 

citocinas, incluindo interleucinas (IL), interferons (IFN), fatores de necrose tumoral (TNF), 

quimiocinas (citocinas quimiotáticas) e fatores de crescimento (GABAY; KUSHNER, 1999; 

RAMADORI; ARMBRUST, 2001).   

 

3.1.2 Marcadores Inflamatórios: Citocinas 

 

As citocinas são um grupo de proteínas de baixo peso molecular que atuam como um 

sistema de sinalização intracelular e intercelular, sendo produzidas por diferentes tipos de 

células a fim de influenciar a função das próprias células produtoras (efeito autócrino), de 

células adjacentes (efeito parácrino) e de células em diferentes órgãos (efeito endócrino)
 

(Figura 2) (GOLDSBY; KINDT; OSBORNE, 2007; LUEDDE et. al., 2002). Embora uma 

variedade de células possa secretar as citocinas, os principais produtores são as células T 

auxiliares (TH) e os macrófagos (LIBBY, 2007). O efeito das citocinas se dá após a ligação 

aos seus receptores específicos expressos na superfície da célula-alvo, desencadeando a 

ativação de mensageiros intracelulares que regulam a transcrição gênica (Figura 2).  

As citocinas exibem atributos de pleiotropia (apresentam os mesmos efeitos 

biológicos sobre diferentes tipos celulares), redundância (exercem funções similares), 

sinergismo (potencializam o efeito de outras citocinas), antagonismo (inibem o e feito de 

outras citocinas) e indução de cascata (induzem células-alvo a produzirem citocinas, as quais 

podem induzir novas células-alvo a produzirem outras citocinas), permitindo a regulação da 

atividade celular de uma forma coordenada e interativa (Figura 3) (RAMADORI; 

ARMBRUST, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Figura 2 – Visão geral da indução e função das citocinas.  

 

Fonte: Goldsby; Kindt; Osborne, 2007.  
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Figura 3 – Atributos de pleiotropia, redundância, sinergismo, antagonismo e indução em 
cascata das citocinas. 

 

Fonte: Goldsby; Kindt; Osborne, 2007. 

 

Entre as atividades fisiológicas das citocinas, destacam-se a ativação da resposta 

imune celular e humoral, regulação da hematopoiese e controle da proliferação e 

diferenciação celular (Figura 4) (RAMADORI; ARMBRUST, 2001; TACKE, LUEDDE, 

TRAUTWEIN, 2009). 
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Figura 4 – Sistema de sinalização das citocinas na ativação da resposta inflamatória.  

Fonte: Goldsby; Kindt; Osborne, 2007. 
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Algumas citocinas podem aumentar (pró-inflamatórias) ou atenuar (anti-

inflamatórias) a resposta inflamatória (LIN; CALVANO; LOWRY, 2000). Outras atuam 

primariamente como moduladoras do crescimento de diversos tipos de células (fatores de 

crescimento).  Como citocinas pró- inflamatórias temos TNF-α/β, IL-1α/β, IL-6, IFN-α/γ, IL-8 

e a proteína inibidora de macrófagos-1. As anti- inflamatórias incluem o antagonista do 

receptor da IL-1, os receptores solúveis de IL-1, e as proteínas de ligação do TNF-α e IL-1. 

Dentre aquelas que agem como fatores de crescimento, destacam-se a IL-2, IL-3, IL-4, IL-10 

e o fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GRUYS et al., 2005). 

As citocinas pró- inflamatórias são responsáveis pela indução de febre, síntese de PFA 

e enzimas proteolíticas, ativação das células endoteliais, dos precursores dos leucócitos, e 

regulação na produção de hormônios e de outras citocinas (HOPKINS, 2007). Podem ser 

classificadas de acordo com suas funções em dois grandes grupos, os quais promovem a 

regulação de várias PFA: a) Grupo das citocinas do tipo IL-1 (IL-1α, IL-1β, TNF-α, TNF-β) - 

estimula a síntese da PCR, α1-GA, hemopexina, do amilóide sérico A e a diminuição da 

produção da ALB; b) Grupo das citocinas do tipo IL-6 (IL-6, IL-11, fator inibidor de 

leucemia, fator neutrófico ciliar, oncostatina M, cardiotrofina-1) - estimula os hepatócitos a 

liberarem o fibrinogênio, a haptoglobina, α1-antitripsina, α2-macroglobulina e 

ceruloplasmina (RAMADORI; ARMBRUST, 2001).  

A resolução da RFA ocorre através da remoção hepática de citocinas circulantes, 

através da liberação de IL-10 pelas células de Kupffer que resulta na supressão dos locais de 

produção de IL-6 e do seu respectivo gene. Além disso, parte da RFA é suprimida por IL-1 e 

IL-4 e algumas PFA podem modular negativamente a produção de citocinas mediada por 

monócitos (GRUYS et al., 2005).  

Todas estas observações indicam que a regulação da produção de PFA resulta de 

complexas interações entre múltiplos mediadores. 

 

3.1.3 Marcadores inflamatórios: Proteínas de Fase Aguda 

 

As Proteínas de Fase Aguda (PFA) têm sido definidas como aquelas cujas 

concentrações plasmáticas aumentam (PFA positivas) ou diminuem (PFA negativas) em pelo 

menos 25% durante distúrbios inflamatórios (MORLEY; KUSHNER, 1982). O motivo para 

as mudanças nas concentrações plasmáticas destas proteínas não é bem compreendido, mas é 

baseado no fato de que muitas PFA possam ser úteis na defesa do hospedeiro através da 
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neutralização de antígenos nocivos, controle dos danos e promoção da reparação tecidual 

(ZIMMERMAN et al., 2003).  

Existem vários tipos de PFA descritos na literatura (Tabela 2). Fazem parte deste 

grupo proteínas de coagulação, fatores do sistema complemento, antiproteases, proteínas de 

transporte, entre outras substâncias que contribuem para a defesa ou capacidade adaptativa, 

através da modulação da resposta imune. O principal local de produção é o fígado, mas 

podem ser sintetizadas em outros sítios, incluindo macrófagos, fibroblastos, células epiteliais 

e adipócitos (GABAY; KUSHNER, 1999). 
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Tabela 2 – Proteínas de Fase Aguda 

Proteínas de Fase Aguda positivas Proteínas de Fase Aguda negativas 

Sistema complemento Albumina 

C3 Transferrina 

C4 Transtiretina 

C9 α2-HS-glicoproteína 

Fator B 

Inibidor do C1 

Alfa-fetoproteína 

Globulina ligadora de tiroxina 

Proteína ligadora do C4b 

Sistema fibribolítico e de coagulação 

Fator de crescimento semelhante à insulina 

tipo 1 

Fibrinogênio Fator XII 

Plasminogênio  

Ativador do plasminogênio tecidual  

Uroquinase  

Proteína S  

Vitronectina  

Inibidor do ativador de plasminogênio 1  

Antiproteases  

Inibidor de protease  

α1-antiquimiotripsina  

Inibidor da secreção de tripsina 

pancreática 

 

Inibidores de tripsina inter-α  

Proteínas de transporte  

Ceruloplasmina  

Haptolobina  

Hemopexina  

Participantes da resposta inflamatória  

Fosfolipase A2 secretada  

Proteína ligadora de lipopolissacarídeos  

Antagonista do receptor da IL-1  

Fator estimulador de colônias de 

granulócitos e macrófagos 

 

Outros  

Proteína C-Reativa  

Amilóide Sérica A  

Alfa-1-Glicoproteína Ácida  

Ferritina  

Angiotensinogênio  

Fibronectina  

 Fonte: Gabay; Kushner, 1999. 

 

Dentre as PFA, serão abordadas aquelas que foram incluídas no desenho do estudo. 
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3.1.3.1 Proteína C-Reativa (PCR) 

 

A PCR foi descoberta em 1930 por William S. Tillet e Thomas Francis Jr. nos 

Estados Unidos (TILLET; FRANCIS, 1930). Estes investigadores identificaram uma 

substância no sangue dos pacientes que era capaz de precipitar o polissacarídeo C do 

Streptococcus pneumoniae. Foi uma das primeiras PFA descritas na literatura e atualmente é 

extensivamente estudada, constituindo-se como um marcador não específico, mas 

extremamente sensível de inflamação sistêmica e dano tecidual (KOENIG; 

KHUSEYINOVA, 2007; PEPYS; HIRSCHFIELD, 2003).  

A PCR é sintetizada pelos hepatócitos e sua produção é estimulada, principalmente, 

pela IL-1 e IL-6 (DU CLOS; MOLD, 2004). Entretanto, existem evidências de produção 

extra-hepática de PCR, como em macrófagos, tecido adiposo, endotelial ou células da 

musculatura lisa (BAIDOSHVILI et al., 2002; OUCHI, et al., 2003; VENUGOPAL; 

DEVARAJ; JIALAL, 2005; YASOJIMA et al., 2001). 

Nos seres humanos, a concentração de PCR aumenta quatro a seis horas após injúria 

tecidual ou inflamação, com picos de concentração entre 24 a 48 horas, podendo aumentar 

em mais de 1000 vezes a sua concentração sanguínea, dependendo da intensidade do 

processo patológico. Esta mudança é regulada positivamente por citocinas, como IL-6, IL-8 e 

TNF-α. Possui meia-vida plasmática de 19 horas e é responsável por amplificar a resposta 

imune. (DU CLOS; MOLD, 2004; MARNELL; MOLD; DU CLOS, 2005; PEPYS; 

HIRSCHFIELD, 2003). 

Na maioria das doenças, os níveis plasmáticos de PCR refletem de forma mais precisa 

o curso da inflamação e/ou injúria tecidual comparado a outros parâmetros laboratoriais da 

RFA, tornando-a um marcador útil para acompanhar o curso clínico da doença e a resposta ao 

tratamento. Além disso, os níveis de PCR não apresentam variações diurnas nem são afetados 

pela alimentação (DU CLOS; MOLD, 2004).  

Segundo Windgassen et al. (2011), níveis de PCR abaixo de 3  mg/L são considerados 

normais em pessoas saudáveis. Nos Estados Unidos, cerca de 2/3 da população apresentam 

concentrações de PCR abaixo de 3 mg/L (WOLOSHIN; SCHWARTZ, 2005). 

Pequenas alterações nos níveis de PCR, entre 3 a 10 mg/L, são observados na resposta 

inflamatória de baixo grau, como na doença periodental, osteoartrite, obesidade e condições 

associadas, como hipertensão arterial sistêmica (HAS), resistência insulínica, síndrome 

metabólica e apnéia do sono (JOSHIPURA et al., 2004; KAHN et al., 2006; KAPSIMALIS et 

al., 2008; MENG et al., 2007; SESSO et al., 2003; SOLÁ et al., 2009; SOWERS et al. 2002).  
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Dhingra et al. (2007) observaram que a presença de condições inflamatórias foi mais 

comum em indivíduos com níveis de PCR acima de 10 mg/L comparado àqueles com PCR 

abaixo de 1 mg/L. Estudos revelam que altos valores de PCR contribuem para a progressão 

de várias doenças, através de uma série de propriedades inflamatórias, sendo um preditor 

independente de morbidade e mortalidade em pacientes hospitalizados (KOMPOTI et al., 

2008; MARSIK et al., 2008; ZACHO; TYBJAERG-HANSEN; NORDESTGAARD, 2010). 

Infarto agudo do miocárdio (IAM), pancreatite aguda e neoplasias avançadas são alguns 

exemplos de situações associadas a altos níveis de PCR (CANALE et al., 2006; ELAHI et al., 

2004; WANG et al., 2010). 

 

3.1.3.2 Alfa-1-Glicoproteína Ácida (α1-GA) 

 

A α1-GA, também conhecida como orosomucóide, foi descoberta por Schmid (1950) 

e Weimer, Mehl e Winzler (1950), nos Estados Unidos. É uma das proteínas plasmáticas 

mais abundantes, altamente glicosilada (45%), representando cerca de 1% de todas as 

proteínas do plasma (FOURNIER; MEDJOUBI; PORQUET, 2000; HOCHEPIED et al., 

2003). 

Assim como a PCR, a α1-GA é sintetizada primariamente pelos hepatócitos 

(HOCHEPIED, 2003; LEE et al., 2010), embora haja evidências de produção extra-hepática, 

como em adipócitos, macrófagos alveolares, células B e T, células epiteliais da mama, 

cardiomiócitos, granulócitos, células endoteliais microvasculares, leucócitos, monócitos, 

neutrófilos e pneumócitos (BOARD; JONES; BENTLEY, 1986; CASTRIOTA et al., 2007; 

FEJES-TÓTH; NARAY-FEJES-TÓTH, 2007; FOURNIER et al., 1999; GAHMBERG; 

ANDERSSON, 1978; GENDLER et al., 1982; LIN et al., 2001; MARTINEZ CORDERO et 

al., 2008; SÖRENSSON et al., 2000; STEFANINI et al., 1989; THEILGARD-MOUCH et 

al., 2005). Sua secreção no plasma é estimulada após lesão tecidual, processos infecciosos 

e/ou inflamatórios (LEE et al., 2010).  

Os níveis de α1-GA no plasma de pessoas saudáveis variam entre 50 a 100 mg/dL e 

suas concentrações plasmáticas aumentam entre duas a cinco vezes durante a RFA 

(KREMER; WILTING; JANSSEN, 1988). A α1-GA começa a elevar-se na circulação cerca 

de 24 a 48 horas após o início do estímulo, com picos de concentração entre 25 a 50 horas e 

meia vida de, aproximadamente, cinco dias (HELLERSTEIN; MUNRO, 1987).  

A síntese e glicosilação da α1-GA são reguladas independentemente pelas citocinas, 

incluindo IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α e glicocorticóides (AZUMA; MURATA; 
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MATSUMOTO, 2000; BAUMANN et al., 1989; WIGMORE et al., 1997). A α1-GA dispõe 

de cinco sítios de N-glicosilação, resultando em um alto grau de heterogeneidade na sua 

estrutura. Desta forma, assume diferentes glicoformas, dificultando o entendimento sobre seu 

mecanismo de ação (CECILIANI; POCACQUA, 2007). Apesar de seu papel na circulação 

ser pouco compreendido, a α1-GA tem sido associada a propriedades imunomodulatórias, de 

barreira e transportadoras.  

As atividades imunoduladoras da α1-GA descritas até o momento apresentam uma 

função benéfica, com o objetivo de reduzir os danos causados pela inflamação. Entre estas 

atividades, destacam-se a inibição da agregação de plaquetas, da proliferação de linfócitos, da 

agregação e quimiotaxia de neutrófilos e geração de superóxido (HOCHEPIED, 2003).  

Além disso, foi proposto que a α1-GA desempenha o papel de barreira, alterando a 

seletividade de carga das paredes capilares, e, assim, controlando a permeabilidade seletiva, 

preservando a função e perfusão teciduais (CURRY; RUTLEDGE; LENZ, 1989; 

HARALDSSON; RIPPE, 1987; MATSUMOTO et al., 2007; SCHNITZER; PINNEY, 1992).  

Outra característica importante da α1-GA está associada a sua funcionalidade e 

estrutura. Como membro de uma família de proteínas de ligação conhecida como 

imunocalinas, um subgrupo das lipocalinas, as quais modulam a resposta inflamatória 

(LOGDBERG; WESTER, 2000; SCHÖNFELD et al., 2008), a α1-GA interage com várias 

moléculas lipídicas endógenas e exógenas (OJALA et al., 2006; ZSILA; MÁDY, 2008), 

sugerindo um possível papel da α1-GA como uma proteína transportadora de lipídios. 

Também é capaz de se ligar a medicamentos básicos e neutros, receptores vanilóides, IgG3, 

heparina e certos hormônios esteróides como a progesterona (FOURNIER; MEDJOUBI; 

PORQUET, 2000). 

Ainda, a α1-GA estimula a produção simultânea de citocinas pró e anti- inflamatórias 

como a IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α e o antagonista do receptor de IL-1, além de suprimir a 

secreção de TNF-α, sem impedir a sua ação (BORIES et al., 1987; BORIES et al., 1990; 

BOUTTEN et al., 1992; SCUDERI et al., 1989; PUKHALSKII et al., 1998; PUKHALSKII et 

al., 2001; TILG et al., 1993). Este fato confirma que o processo inflamatório é controlado por 

um delicado balanço entre citocinas com funções antagônicas, indicando que a α1-GA 

desempenha um papel importante na regulação da resposta inflamatória (HOCHEPIED, 

2003). 

Para determinar a contribuição das PFA no prognóstico clínico, foi realizado um 

estudo prospectivo conduzido por Henry et al. (2003) com o objetivo de avaliar a relação 

entre indivíduos hospitalizados e mortalidade. Os autores concluíram que a α1-GA mostrou-
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se um parâmetro forte e independente para todas as causas de mortalidade. Além disso, houve 

uma correlação positiva significativa entre a α1-GA e PCR. Em uma investigação 

semelhante, Forasassi et al. (2009) encontraram uma associação significativa entre 

marcadores biológicos de desnutrição (ALB e transtiretina) e de inflamação (α1-GA e PCR) 

com o risco de morte. 

 

3.1.3.3 Albumina (ALB) 

 

A ALB foi uma das primeiras proteínas estudadas na história da Medicina. Suas 

propriedades fisiológicas foram documentadas pela primeira vez por Henry Ancell em 1840. 

Em seus estudos, o autor observou que a ALB era encontrada no soro, no quilo, no humor 

aquoso e vítreo, na linfa e em vários outros fluidos celulares.  

Atualmente, sabe-se que a ALB é a proteína mais abundante do plasma, altamente 

solúvel, não glicosilada, representando cerca de 50% de todas as proteínas plasmáticas 

(QUINLAN; MARTIN; EVANS, 2005). Exerce importantes funções fisiológicas e 

farmacológicas, dentre as quais se destacam o transporte de metais, ácidos graxos, colesterol, 

pigmentos biliares e fármacos, além de ser considerado o maior antioxidante plasmático e o 

principal regulador da pressão oncótica e da distribuição dos fluidos corporais entre os 

diferentes compartimentos. Em indivíduos saudáveis, suas concentrações séricas variam entre 

35 a 50 g/L e apresenta meia vida de 20 dias (ROCHE et al., 2008).  

A ALB é sintetizada no fígado, sendo considerada uma PFA negativa (RHEE, 2011). 

Tem sido postulado que a diminuição da síntese das PFA negativas, entre elas a ALB, ocorre 

pela necessidade do uso de aminoácidos para produção das PFA positivas e outros 

mediadores importantes da inflamação (GABAY; KUSHNER, 1999). A maior parte da ALB 

se localiza no plasma (30-40%) e o restante encontra-se em tecidos como músculos e pele. 

Entretanto, pequenas concentrações são encontradas no líquido cefalorraquidiano, humor 

aquoso, líquido sinovial e fluido de revestimento broncoalveolar. Em indivíduos saudáveis, o 

fígado produz diariamente 10 a 15 g de ALB, o que equivale a 10% da capacidade hepática 

de síntese de proteínas (QUINLAN; MARTIN; EVANS, 2005; ROCHE et al., 2008).  

A homeostase da ALB é mantida pelo equilíbrio na síntese e catabolismo e pela sua 

distribuição entre os compartimentos intravascular e extravascular. A síntese depende de uma 

interação complexa entre a pressão coloidosmótica no fluido extracelular hepático, hormônios 

que estimulam sua síntese (corticosteróides e esteróides anabólicos), citocinas pró-

inflamatórias que inibem sua síntese (principalmente IL-6 e TNF-α) e o estado nutricional. Já 
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o catabolismo da ALB ocorre em todos os tecidos, com predomínio (40-60%) dos músculos, 

fígado, pele e rins. A degradação diária é de, aproximadamente, 5% de todo o turnover 

protéico. Em relação à pressão coloidosmótica, 120 a 145 g de ALB são perdidos diariamente 

para o espaço extravascular, retornando ao espaço intravascular a uma taxa equivalente 

através do sistema linfático, mantendo o equilíbrio. Pequenas concentrações são perdidas no 

trato gastrointestinal (1 g por dia) e na urina (10-20 mg por dia) (NICHOLSON; 

WOLMARANS; PARK, 2000; QUINLAN; MARTIN; EVANS, 2005).  

Em estudos recentes, a ALB foi considerada um indicador sensível de morbidade, 

mortalidade, tempo de internação e do estado nutricional, além de constituir-se como 

indicador prognóstico em pacientes hospitalizados, correlacionando-se negativamente com a 

PCR (ARQUES et al., 2011; GARIBALLA; FORSTER, 2006; HIGGINS et al., 2006).  

 

3.1.4 Avaliação da resposta inflamatória 

 

Ingenbleek e Carpentier (1985) sugerem o uso de um índice para avaliar a resposta 

inflamatória e o estado nutricional chamado Índice de Prognóstico Inflamatório e Nutricional 

(IPIN). Neste índice, utiliza-se de marcadores do estado nutricional (ALB e transtiretina) e do 

processo inflamatório (α1-GA e PCR) de forma combinada. A estratificação do risco de 

complicações proposta pelos autores segue: risco de morte= >30; alto risco de complicações= 

21-30; médio risco de complicações= 11-20; baixo risco de complicações= 1-10; sem risco= 

<1 (INGENBLEEK; CARPENTIER, 1985). 

O IPIN foi utilizado em pacientes críticos, mostrando ser uma ferramenta sensível e 

específica para a detecção precoce de mudanças no estado nutricional e inflamatório  

(INGENBLEEK; CARPENTIER, 1985). A partir de então, o IPIN foi estudado em outras 

situações de doença, como em trauma (VEHE et al., 1991), idosos hospitalizados  

(BONNEFOY et al., 1998), câncer avançado (NELSON; WALSH, 2002), queimaduras (LU  

et al., 2004), doença renal crônica dialítica  (DESSI et al., 2009), evidenciando sua 

importância na identificação de pacientes com risco de complicações. Tais doenças fazem 

parte de um conjunto de procedimentos que envolve alta tecnologia e alto custo que, no 

contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), define-se como alta complexidade (BRASIL, 

2009).  

Embora os estudos mostrem a relevância da utilização do IPIN na prática clínica, o 

uso deste índice não ocorre com freqüência. Para torná- lo instrumento de uso rotineiro no 

ambiente hospitalar, um estudo retrospectivo conduzido por Correa et al. (2002), comparou a 
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relação PCR/ALB e o IPIN com o objetivo de redução de custo. Participaram do estudo 66 

indivíduos de ambos os sexos (12 sadios e 54 portadores de diferentes doenças metabólicas) e 

concluiu que a relação PCR/ALB pode substituir o IPIN, mantendo-se o mesmo poder e 

sensibilidade diagnóstica dos graus de risco de complicações, com redução do custo de 

análise. A classificação equivalente dos graus de risco de complicações segue abaixo 

(CORREA et al., 2002): sem risco = <0,4; baixo risco= 0,4-1,2; médio risco= 1,2 – 2,0; alto 

risco= >2,0. 

 

3.2 OBESIDADE 

 

3.2.1 Definição 

 

De acordo com a World Health Organization (WHO), a obesidade é caracterizada 

pelo excesso de gordura corporal no indivíduo (WHO, 2000b). A obesidade é uma doença 

crônica de natureza multifatorial, dentre os quais estão fatores ambientais, nutricionais e 

genéticos, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, acarretando prejuízos à 

saúde (BRASIL, 2007; WHO, 2000b). 

 

3.2.2 Etiologia 

 

A obesidade se desenvolve quando a ingestão energética excede os gastos de energia 

do indivíduo, levando ao acúmulo de tecido adiposo com um aumento na massa corporal 

(PICOT et al., 2009). Entretanto, a obesidade envolve o resultado de uma complexa interação 

entre fatores genéticos e ambientais, como dietas hipercalóricas, sedentarismo, uso de alguns 

tipos de fármacos, além da influência de aspectos sociais, econômicos e psicológicos 

(WILDING, 2006). 

 

3.2.3 Epidemiologia 

 

Mundialmente, a obesidade mais que dobrou desde a década de 1980, atingindo 

proporções epidêmicas. Em 2008, aproximadamente 1,5 bilhões de adultos estavam acima do 

peso e, destes, pelo menos 200 milhões eram homens obesos e 300 milhões mulheres obesas. 

Atualmente, 65% de toda a população mundial vive em países onde o sobrepeso e a 
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obesidade matam mais que a desnutrição. A projeção para 2015 é ainda pior: 2,3 bilhões de 

pessoas com excesso de peso e 700 milhões com obesidade (WHO, 2011).  

Em 2010, o Ministérios da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

(IBGE) divulgaram dois estudos importantes sobre a epidemiologia do sobrepeso e obesidade 

no Brasil: o VIGITEL Brasil 2009 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico) e a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF) 

(BRASIL, 2010a, 2010b). 

No VIGITEL Brasil 2009, foram analisados os dados de mais de 54 mil pessoas em 

todas as capitais da federação por meio de entrevistas telefônicas. A frequência de adultos 

obesos encontrada foi de 13,9%. No sexo masculino, a frequência foi de 13,7% e no sexo 

feminino de 14% (BRASIL, 2010a).  

A POF 2008-2009 apresentou um aumento importante da obesidade na população 

com mais de 20 anos de idade. No Brasil, a prevalência de adultos obesos encontrada foi de 

14,8%. No sexo masculino, a prevalência foi de 12,5% e no sexo feminino de 16,9%. 

Também entre adultos, a Região Sul foi a que apresentou a maior freqüência de obesidade: 

15,9% nos homens e 19,6% nas mulheres. De uma forma geral, segundo a POF 2008-2009, a 

obesidade no Brasil cresceu mais de quatro vezes entre os homens e mais de duas vezes entre 

as mulheres nos últimos 35 anos (BRASIL, 2010b).  

 

3.2.4 Tratamento 

 

A obesidade representa uma das principais doenças crônicas não transmissíveis com 

elevados custos econômicos ao SUS, tendo em vista o amplo impacto epidemiológico e a alta 

prevalência na população mundial.  

Indivíduos obesos são mais susceptíveis ao desenvolvimento de morbidades 

secundárias, como HAS, diabetes mellitus (DM), insuficiência cardíaca congestiva, asma, 

apnéia do sono e tromboembolismo venoso (BELLE et al., 2008).  

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Obesidade (ABESO, 2009), há várias opções de 

tratamento, incluindo terapia não farmacológica (dieta, atividade física, modificação 

comportamental e envolvimento familiar), farmacológica, e cirúrgica, sempre com o apoio de 

uma equipe multidisciplinar. Nos casos de obesidade grave com falha de tratamento clínico, a 

cirurgia bariátrica (CB) é um recurso terapêutico consistente, proporcionando redução nos 

índices de mortalidade e melhora de comorbidades clínicas, como desordens 
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cardiovasculares, endocrinológicas, infecciosas, psiquiátricas e cânceres (CHRISTOU et al., 

2004; McTIGUE; LARSON; VALOSKI, 2006). 

Alguns estudos, incluindo três metanálises, mostraram que a CB é um tratamento 

efetivo contra a obesidade, não apenas pela perda de peso, mas também pelo aumento na 

qualidade de vida e na redução da mortalidade (ADAMS et al., 2007; BUCHWALD et al., 

2004; KARLSSON et al., 2007; MAGGARD et al., 2005; PADWAL et al., 2011; 

SJOSTROM et al., 2007). 

 

3.2.5 Inflamação na obesidade 

 

No corpo humano, dois tipos distintos de tecido adiposo foram identificados: tecido 

adiposo branco (TAB) e o tecido adiposo marrom (TAM). O TAM é especializado na 

produção de calor e, portanto, tem a importante função de regular a temperatura corporal. Já o 

TAB representa a maior parte do tecido adiposo no corpo humano e é o principal reservatório 

de energia em mamíferos. Além disso, pode atuar como um isolante térmico e proteger outros 

órgãos de danos mecânicos (TRAYHURN, 2007).  

O TAB é reconhecido como um importante órgão endócrino com uma alta atividade 

metabólica. Os adipócitos secretam compostos protéicos que controlam funções metabólicas, 

chamados de adipocinas. Elas incluem citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, PFA, 

proteínas do sistema complemento e moléculas de adesão. As adipocinas estão envolvidas na 

regulação da pressão arterial, do apetite, metabolismo lipídico e glicídico, da angiogênese, 

resposta inflamatória e função reprodutiva (KARASTERGIOU; MOHAMED-ALI, 2010). 

Evidências mostram uma alta secreção de adipocinas e mediadores pró- inflamatórios em 

indivíduos obesos, devido à quantidade excessiva de tecido adiposo, contribuindo para a 

formação de um estado inflamatório crônico (FANTUZZI, 2005; GALIC; OAKHILL; 

STEINBERG, 2010; TRAYHURN, 2007). Esta condição inflamatória está associada com o 

aparecimento de diversas doenças metabólicas, como a resistência insulínica, DM tipo 2,  

doenças cardiovasculares, asma, dislipidemia, colelitíase, osteoartrite, dores crônicas e 

cânceres (GUH et al., 2009; WHO, 2011). 

Dentre as adipocinas relacionadas com a resposta inflamatória, destacam-se a leptina, 

resistina, adiponectina e as citocinas pró-inflamatórias, principalmente IL-6 e TNF-α 

(KARASTERGIOU; MOHAMED-ALI, 2010).  
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A leptina caracteriza-se como um fator de sinalização entre o tecido adiposo e o 

sistema nervoso central, inibindo o acúmulo de gordura. Quanto maior a quantidade de tecido 

adiposo, maior a sua produção. Entretanto, altos níveis circulantes de leptina podem levar a 

um quadro de resistência central, diminuindo sua eficácia na regulação do peso corporal. 

Além disso, a leptina regula a resposta inflamatória e estimula a síntese de adiponectina, uma 

importante adipocina anti- inflamatória, dependendo de suas concentrações plasmáticas. A 

deficiência de leptina pode induzir maior susceptibilidade a infecções, enquanto o excesso 

pode resultar em fenômenos inflamatórios auto- imunes. Nesse sentido, a leptina pode 

representar um importante alvo da interação imunológica em diversas condições 

fisiopatológicas, suportando a teoria de que a leptina seria o elo entre o estado nutricional e a 

função celular imune (HÄRLE; STRAUB, 2006).  

A resistina é produzida exclusivamente pelo tecido adiposo, apresentando um papel 

importante na indução da resistência à insulina, liberação de citocinas pró- inflamatórias 

(TNF-α e IL-6), inibição da adipogênese e estimulação da atividade da lipase lipoproteica 

(KIM et al., 2004; KIM; NIAN; McINTOSH, 2007; KUSMINSKI et al., 2007; MUSE et al., 

2004).  

Em contraste, a adiponectina exerce efeitos anti- inflamatórios, através da supressão de 

citocinas pró- inflamatórias (AJUWON; SPURLOCK, 2005). A adiponectina também diminui 

a resistência insulínica e induz a angiogênese, prevenindo a hipóxia tecidual (DIETZE-

SCHROEDER et al., 2005; OUCHI et al., 2004). Ao contrário das outras adipocinas, os 

níveis de adiponectina diminuem com a obesidade (RYAN et al., 2003), contribuindo para o 

desenvolvimento do estado inflamatório crônico.  

Já a produção elevada de citocinas em indivíduos obesos está baseada em evidências 

de infiltração de macrófagos e linfócitos no tecido adiposo, estimulando a sua síntese  

(WEISBERG et al., 2003; WU et al., 2007). TNF-α e IL-6 suprimem a síntese de 

adiponectina e induzem a produção de leptina e mediadores inflamatórios (SIMONS et al., 

2007). O estado inflamatório sistêmico resultante exerce um importante papel no 

desenvolvimento das comorbidades associadas à obesidade (Figura 5) (GALIC; OAKHILL; 

STEINBERG, 2010).  

Diante do exposto, o excesso de tecido adiposo aumenta a produção de muitas 

adipocinas que promovem grande impacto em diversas funções corporais citadas 

anteriormente, situações estas que estão fortemente correlacionadas com várias 

comorbidades.  
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Desta forma, torna-se necessário o uso de instrumentos que possam auxiliar a equipe 

de saúde na avaliação do risco dos pacientes obesos, principalmente no período pré-

operatório de CB, diminuindo a probabilidade de futuras complicações.  

 

Figura 5 – Inflamação relacionada à obesidade.  

 

Fonte: Adaptado de Karastergiou; Mohamed-Ali, 2010.  

( ) Adipócito morto e ( ) Macrófagos. 

 

 

3.3 DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA 

 

3.3.1 Definição 

 

 A Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) engloba as doenças vasculares 

causadas, principalmente, por aterosclerose e processos fisiopatológicos tromboembólicos 

que alteram a estrutura e função normal da artéria aorta e seus ramos viscerais e as artérias 

dos membros inferiores (HIRSCH et al., 2006).  
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3.3.2 Etiologia 

 

A principal causa do desenvolvimento da DAOP é a aterosclerose. Etnia, gênero, 

idade, tabagismo, hereditariedade, trauma, presença de DM, HAS, dislipidemia, marcadores 

inflamatórios alterados, estado de hipercoagulação, hiperhomocisteinemia e insuficiência 

renal crônica estão entre os fatores de risco para a DAOP. Na maioria dos casos, a DAOP 

decorre de uma associação entre alguns dos fatores citados (HIRSCH et al., 2006; 

NORGREN et al., 2007). 

 

3.3.3 Epidemiologia 

 

A DAOP acomete uma grande proporção de indivíduos ao redor do mundo. Estima-se 

em 27 milhões o número de portadores desta doença na Europa e na América do Norte  

(BELCH, et al., 2003). Esse número pode estar subestimado, já que a maioria dos pacientes é 

assintomática ou não apresenta o sintoma mais comum da DAOP, a claudicação intermitente 

(CI). A CI é definida como um desconforto muscular no membro inferior em exercício que 

desaparece após dez minutos de repouso (NORGREN et al., 2007). 

Estatísticas sobre a prevalência da DAOP variam entre as populações, dependendo 

dos grupos estudados e dos métodos diagnósticos utilizados. Estudos que avaliaram jovens 

relataram prevalência entre 3% e 16% (CRIQUI et al., 2005; FOWKES et al., 2006a; 

LAMINA et al., 2006; MURABITO et al., 2002; SELVIN; ERLINGER, 2004; ZHENG et 

al., 2005), enquanto que em populações idosas a prevalência variou de 7% a 36% (CURB et 

al., 1996; DIEHM et al., 2004; MAKDISSE et al., 2007; MURABITO et al., 2003; 

NEWMAN et al., 1993). Nas populações de alto risco cardiovascular, a prevalência variou 

entre 29% e 40,5% (FOWKES et al., 2006b; HIRSCH et al., 2001). 

No Brasil, foi realizado um estudo multicêntrico com o objetivo de avaliar a 

prevalência e fatores de risco associados à DAOP em 72 centros urbanos com mais de 100 

mil habitantes. A DAOP esteve associada à presença de DM, obesidade total e abdominal, 

acidente vascular cerebral e doença isquêmica do coração. A prevalência encontrada foi de 

10,5% e apenas 9% dos portadores da doença apresentaram CI, o que denota o grande 

contingente de indivíduos assintomáticos (MAKDISSE et al., 2008).  
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3.3.4 Tratamento 

  

O tratamento clínico da DAOP é baseado no uso de estatinas, anti-hipertensivos, anti-

agregantes plaquetários e diuréticos tiazídicos, no controle da diabetes, na modificação de 

hábitos alimentares, avaliação de marcadores inflamatórios e cessação do tabagismo. Nos 

indivíduos que apresentam CI, deve ser associada a prática de atividade física supervisionada 

e uso de medicamentos que atenuam os sintomas e melhoram a capacidade funcional 

(HIRSCH et al., 2006; NORGREN et al., 2007).  

O tratamento cirúrgico está indicado em portadores de CI com deficiência funcional 

importante, que não apresentam resposta ao exercício e/ou farmacoterapia e que tem uma 

probabilidade razoável de melhora nos sintomas. Em casos mais graves, a amputação do 

membro afetado é necessária quando há infecção generalizada que ameaça a vida do paciente, 

quando a dor em repouso não pode ser controlada ou quando há extensa necrose (HIRSCH et 

al., 2006). 

 

3.3.5 Inflamação na Doença Arterial Obstrutiva Periférica  

 

A resposta imune é importante para o início e a progressão da DAOP e os mediadores 

inflamatórios envolvidos neste processo são semelhantes aos que contribuem para o 

desenvolvimento de doença arterial coronariana. Um grande número de estudos transversais e 

longitudinais demonstram uma forte ligação entre inflamação e DAOP (BLOEMENKAMP et 

al., 2002; BREVETTI et al. 2004; BREVETTI; CHIANO; CHIARIELLO, 2008; CASSAR et 

al., 2005; HOOGEVEEN et al., 2005;  LIBBY; RIDKER; MASERI, 2002; PRADHAN; 

RIFAI; RIDKER, 2002; RIDKER et al., 1998; TZOULAKI et al., 2005, 2007; WILDMAN et 

al., 2005). A aterosclerose, principal causa de todas as doenças vasculares, é uma doença 

inflamatória caracterizada pela intensa atividade imunológica, envolvendo a formação de 

lesões nas artérias caracterizadas pelo acúmulo de lipídios, morte celular e fibrose 

(HANSSON; LIBBY, 2006). 

Do ponto de vista patológico, todas as fases, ou seja, o início, crescimento e ruptura 

da placa aterosclerótica, podem ser consideradas como uma resposta inflamatória a lesões.  

A fase inicial do desenvolvimento da aterosclerose é marcada pelo acúmulo de 

lipídios na parede arterial. Este acúmulo leva a ativação inflamatória endotelial e 

recrutamento de monócitos e linfócitos T para a camada íntima vascular. Outros tipos de 

células presentes incluem células dendríticas, mastócitos, células B e células natural killer 
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(NK). A ativação inflamatória endotelial é induzida por citocinas pró- inflamatórias (IL-1β, 

TNF-α), provocando o aumento da expressão de várias moléculas de adesão leucocitária, as 

quais promovem o recrutamento de monócitos e linfócitos T para a camada íntima vascular. 

Além disso, várias quimiocinas são expressas pela placa aterosclerótica e participam do 

processo de quimioatração de leucócitos, como a IL-8. Uma vez residentes na camada íntima, 

os monócitos adquirem características morfológicas dos macrófagos teciduais, passando por 

uma série de mudanças que culminam na formação de células espumosas. Macrófagos 

provenientes da placa também secretam alguns fatores de crescimento envolvidos na 

progressão da lesão (HANSSON; LIBBY, 2006; LIBBY, 2002). 

Posteriormente, as placas evoluem para uma lesão mais complexa (ateroma), o que 

pode levar a manifestações clínicas. A evolução do ateroma ocorre através da multiplicação 

das células musculares lisas que se tornam indiferenciadas e migram da camada média para a 

camada íntima, onde se proliferam e geram uma matriz extracelular fibrosa e densa. Como a 

lesão torna-se volumosa, o lúmen arterial diminui até dificultar o fluxo e levar a 

manifestações clínicas, como a CI. Fatores de crescimento sintetizados por macrófagos na 

camada íntima podem estimular a replicação da musculatura lisa responsável pelo 

crescimento da lesão. Nesta fase, a estabilidade da placa é o resultado de um equilíbrio entre 

a cápsula fibrosa que a cobre e enzimas proteolíticas secretadas por células inflamatórias que 

enfraquecem esse tampão e o torna propenso à ruptura (GIACOBBE et al., 2004; LIBBY, 

2002; PACKARD; LICHTMAN; LIBBY, 2009).  

A fratura da capa fibrosa é o mecanismo mais comum de ruptura da placa 

aterosclerótica. As moléculas de colágeno intersticial conferem a resistência da capa fibrosa e 

vários processos regulados determinam o nível ideal de colágeno para a estabilidade desta 

estrutura. Algumas citocinas pró- inflamatórias secretadas pelas células T ativadas, como o 

IFN-γ, inibem a produção de colágeno pelas células musculares lisas. Ele geralmente resiste à 

degradação proteolítica, e apenas um número limitado de colagenases intersticiais pode fazer 

uma primeira proteólise das cadeias de colágeno. Após a clivagem proteolítica pelas 

colagenases, as gelatinases continuam o processo de catabolismo do colágeno. Os mediadores 

inflamatórios encontrados nas placas, como o IL-1β, TNF-α e CD40 ligante, aumentam a 

expressão de colagenases em fagócitos mononucleares, células endoteliais e do músculo liso. 

O resultado destes eventos é a dissolução da matriz de colágeno da capa fibrosa, tornando 

esta estrutura fraca e suscetível a rupturas quando exposta ao estresse hemodinâmico. Uma 

vez rompidas, mediadores inflamatórios dentro das próprias placas regulam a expressão de 

fatores teciduais pró-coagulantes pelos macrófagos, podendo causar uma oclusão súbita da 
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artéria no local da ruptura. Episódios trombóticos mais significativos (por exemplo, no infarto 

agudo do miocárdio e na trombose venosa profunda), podem ser o resultado da ruptura das 

placas ateroscleróticas (Figura 6) (GIACOBBE et al., 2004; HANSSON; LIBBY, 2006; 

LIBBY, 2002; PACKARD; LICHTMAN; LIBBY, 2009). 

 

 
Figura 6 – Início, crescimento e ruptura da placa aterosclerótica. 

 

Fonte: Libby, 2002.  

 

 
3.4 CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO E DA GLÂNDULA TIREÓIDE 

 

3.4.1 Definição 

 

De acordo com a WHO, neoplasia ou câncer é definido como uma proliferação 

anormal ou incontrolada de células em um tecido ou órgão. O câncer de cabeça e pescoço 

(CCP), refere-se a um grupo de neoplasias que envolve a cavidade oral, a faringe e a laringe. 

Já o câncer da tireóide refere-se a qualquer neoplasia nesta glândula (BOYLE; LEVIN, 

2008). 
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3.4.2 Etiologia 

 

Os principais fatores de risco para o CCP são o tabagismo e o etilismo (HASHIBE et 

al., 2009). Outros fatores de risco citados na literatura são a susceptibilidade genética, 

infecções pelo vírus papiloma humano, higiene oral e fatores nutricionais (FREEDMAN et 

al., 2008; GUHA et al., 2007;  HERRERO et al., 2003; NEGRI et al., 2008).  

O fumo e o consumo de álcool exibem efeitos sinérgicos. Mundialmente, o tabagismo 

representa 42% dos óbitos e o etilismo representa 16% dos óbitos relacionados ao CCP 

(DANAEI et al., 2005).  

Em relação ao câncer da glândula tireóide, os principais fatores de risco são a 

radiação ionizante e história anterior de doenças benignas da tireóide (FRANCESCHI et al., 

1999; CARDIS et al., 2005). Outros fatores de risco associados são a deficiência de iodo e 

componentes genéticos (LAURBERG et al., 2010; NEGRI et al., 2002). 

 

3.4.3 Epidemiologia 

 

A International Agency for Research on Cancer (IARC) estimou que, no ano 2030, 

podem-se esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões de mortes por câncer 

e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer (BOYLE; LEVIN, 2008).  

A mais recente estimativa mundial sobre câncer apontou que ocorreriam, 

aproximadamente, 12,7 milhões de novos casos e 7,6 milhões de óbitos no ano de 2008, 

sendo que os países em desenvolvimento seriam mais afetados, com 56% dos casos e 64% 

das mortes (FERLAY et al., 2010). 

Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), válidas para os anos de 2012 e 

2013, das taxas brutas de incidência por 100.000 habitantes e número de novos casos de 

câncer na cavidade oral e na glândula tireóide para o Brasil, a Região Sul, Santa Catarina e 

Florianópolis, por gênero, estão apresentadas nos quadros a seguir. Segundo o INCA, a 

magnitude do câncer na glândula tireóide em homens é muito pequena e, portanto, o cálculo da 

estimativa não é recomendado (BRASIL, 2011).  
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Quadro 1 – Estimativa para o ano de 2012 de novos casos de câncer na cavidade oral e taxas 
brutas de incidência por 100 mil habitantes. * Menor que 15 casos.  

 

Localidade 

Estimativa 

Mulheres Homens 

Novos casos Taxa Bruta Novos Casos Taxa Bruta 

Brasil 4180 4,18 9990 10,41 

Região Sul 440 3,00 1600 11,57 

Santa Catarina 70 2,17 310 9,97 

Florianópolis * 2,97 20 9,92 

Fonte: Brasil, 2011. 

 
Quadro 2 – Estimativa para o ano de 2012 de novos casos de câncer na glândula tireóide e 
taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes. * Sem dados.  

 

Localidade 

Estimativa 

Mulheres Homens 

Novos casos Taxa Bruta Novos Casos Taxa Bruta 

Brasil 10590 10,59 * * 

Região Sul 1480 10,28 * * 

Santa Catarina 310 9,86 * * 

Florianópolis 100 45,41 * * 

Fonte: Brasil, 2011. 

 

O câncer da glândula tireóide em mulheres é o quinto mais incidente na Região Sul 

(10/100 mil), sem considerar os tumores de pele não melanoma (BRASIL, 2011).   

Segundo as informações do último volume da publicação Cancer Incidence in Five 

Continents, durante o período de 1973 a 2002, as taxas de incidência do câncer da glândula 

tireóide aumentaram mais de cinco vezes na maioria das populações analisadas. As taxas de 

mortalidade apresentam queda continuada na maioria das populações, provavelmente em 

virtude da melhoria do tratamento (CURADO et al., 2007). 

O câncer da cavidade oral em homens é o sexto mais incidente na Região Sul (12/100 

mil). Para as mulheres, é o décimo quinto mais incidente na Região Sul (3/100 mil), sem 

considerar os tumores da pele não melanoma (BRASIL, 2011). 

As taxas de mortalidade para o câncer da cavidade oral apresentam um declínio na 

população masculina na maioria dos países. Em mulheres, esse comportamento ainda não 
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pode ser observado, uma vez que o início do uso do tabaco pelas mulheres foi posterior ao 

dos homens (JEMAL et al., 2011).  

 

3.4.4 Tratamento 

 

O tratamento do câncer da cavidade bucal pode ser cirúrgico, radioterápico ou uma 

combinação de ambos. Nos estágios iniciais, a ressecção cirúrgica é o tratamento 

recomendado. No entanto, quando o tumor atinge certos locais específicos, como as 

amígdalas, a base da língua e o assoalho da boca, bem como todos os tumores localmente 

avançados, a radioterapia pode ser utilizada de forma combinada à cirurgia. Ocasionalmente, 

a quimioterapia pode ser usada (ARGIRIS et al., 2008).  

Sobre o tratamento do câncer da glândula tireóide, tanto a American Thyroid 

Association quanto a European Thyroid Cancer Task Force recomendam a tireoidectomia 

total ou quase total como o procedimento terapêutico de escolha (COOPER et al., 2006; 

PACINI et al., 2006). Segundo o Consenso Brasileiro de Nódulos de Tireóide e Câncer 

Diferenciado da Tireóide, a tireoidectomia total é a melhor opção para todos os pacientes, 

independentemente do tamanho inicial do tumor, pois, atualmente, nenhum fator clínico, 

cirúrgico, anátomo-patológico, laboratorial ou molecular é capaz de predizer com segurança 

o comportamento do tumor (MAIA et al., 2007).  

 

3.4.5 Inflamação no câncer 

 

A associação entre inflamação e câncer foi relatada pela primeira vez no século XIX 

por Rudolf Virchow, baseada na presença de células inflamatórias nos tecidos neoplásicos e 

que estas células refletiam a origem do câncer nos locais de inflamação crônica 

(BALKWILL; MANTOVANI, 2001). 

As características do câncer relacionadas à inflamação incluem a presença de células e  

mediadores inflamatórios no tecido tumoral, remodelação tecidual e angiogênese, de forma 

similar ao observado na inflamação crônica (MANTOVANI et al., 2008). 

A ligação entre inflamação e câncer é composta por duas vias: extrínseca e intrínseca. 

A via extrínseca surge de condições infecciosas ou inflamatórias, que aumentam o risco de 

desenvolvimento do câncer (como a doença inflamatória intestinal).  A via intrínseca surge de 

alterações genéticas que causam inflamação e câncer, através dos oncogenes. Oncogenes são 

versões alteradas de genes celulares normais, os proto-oncogenes, envolvidos na regulação do 
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crescimento celular. Esta categoria inclui fatores de crescimento, receptores de fatores de 

crescimento, transdutores de sinais, fatores de transcrição e reguladores de apoptose. O proto-

oncogene é convertido em oncogene por alterações estruturais ou regulamentares, tais como 

mutações, rearranjo ou amplificação cromossomal. As células transformadas produzem e 

liberam mediadores inflamatórios gerando um microambiente inflamatório para o qual não 

havia condição inflamatória prévia (BORRELLO; DEGL’INNOCENTI; PIEROTTI, 2008; 

MANTOVANI et al., 2008).  

As duas vias se convergem, resultando em ativação de fatores de transcrição, como 

fator de transcrição nuclear B (NF-κB), sinal de tradução e ativação de transcrição 3 (STAT3) 

e fator indutor de hipóxia 1α (HIF1α) em células tumorais. Estes fatores de transcrição 

coordenam a liberação de mediadores inflamatórios, incluindo citocinas e quimiocinas e 

prostaglandinas. Todos estes fatores recrutam e ativam as células da linhagem mielóide, 

como os mastócitos, macrófagos e eosinófilos. As citocinas ativam os mesmos fatores de 

transcrição ativados em células tumorais, nas células inflamatórias e do estroma, resultando 

na produção de mais mediadores inflamatórios e concretização do microambiente 

inflamatório relacionado ao câncer. Assim, a inflamação relacionada ao câncer tem muitos 

efeitos promotores de crescimento tumoral (MANTOVANI et al., 2008).  

Citocinas imunoestimuladoras (IL-1, IL-6, IL-23, TNF-α), quimiocinas, fatores de 

crescimento e citocinas imunossupressoras (IL-10, TGF-β), desempenham o papel principal 

na interação entre as células tumorais, vasos sanguíneos e infiltração de leucócitos. A 

presença de mediadores inflamatórios no microambiente tumoral resulta em maior 

angiogênese, resistência aos hormônios (em tumores hormônio-dependentes, como no câncer 

de próstata) e inibição da imunidade adaptativa anti- tumor. A sobrevivência de células 

tumorais e a eventual invasão e metástase são regulados por componentes inflamatórios 

presentes no local do tumor (Figura 7) (GERMANO, ALLAVENA, MANTOVANI, 2008).  
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Figura 7 – Papel dos mediadores inflamatórios na inflamação relacionada ao câncer.  

 

Fonte: Germano, Allavena, Mantovani, 2008.  

 

 

4 MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Estudo transversal. 

 

4.2 AMOSTRA DO ESTUDO 

 

Foram considerados elegíveis os indivíduos adultos portadores de obesidade (Grupo 

G1), tumores malignos de cabeça e pescoço e da glândula tireóide (Grupo G2) ou doença 

arterial obstrutiva periférica (Grupo G3), atendidos nos Serviços de Cirurgia Bariátrica, 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Cirurgia Vascular, respectivamente, no período de agosto a 

novembro de 2011. 

A fim de selecionar os pacientes para análise no presente estudo, foram utilizados os 

critérios de inclusão e não- inclusão descritos a seguir.  
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4.2.1 Critérios de inclusão 

 

Indivíduos com idade superior a 18 anos e inferior a 60 anos internados no HU/UFSC; 

indivíduos no pré-operatório de cirurgia bariátrica, cirurgia de cabeça e pescoço ou cirurgia 

vascular (Apêndice 1). 

 

4.2.2 Critérios de não-inclusão 

 

Não foram incluídos os seguintes indivíduos: idade menor que 18 anos ou maior que 

60 anos; internações por período inferior a 24 horas; portadores de hepatopatias graves 

diagnosticadas pela equipe médica (cirrose, hepatocarcinoma, síndrome hepatorrenal, dentre 

outros); impossibilidade de realizar as medidas bioquímicas.  

 

4.3 MÉTODOS DE COLETA DE DADOS 

 

4.3.1 Variáveis clínico-epidemiológicas 

 

As seguintes variáveis clínicas e epidemiológicas foram estudadas (Apêndice 2): 

idade, gênero, diagnóstico atual (causa da internação), doenças associadas, complicações pós-

operatórias, tempo de internação hospitalar (TIH) e uso de medicações. Variáveis sobre os 

hábitos de vida incluíram consumo de drogas ilícitas, etilismo e tabagismo atual ou pregresso. 

Dados a respeito da necessidade de suporte ventilatório, internação em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), óbito e causa do óbito, também foram avaliados.  

Em relação ao consumo de drogas ilícitas, álcool e tabagismo foram considerados 

usuários pregressos ou ex-usuários, aqueles em abstinência há mais de um ano. Aqueles que 

faziam uso atual ou pararam há menos de um ano foram considerados usuários atuais. 

Classificou-se como etilista, o consumo diário médio acima das recomendações da World 

Health Organization (WHO, 2000a), ou seja, mais de duas doses padronizadas de bebidas 

para homens e mais de uma dose padronizada para mulheres. Considerou-se como uma dose 

padronizada: meia garrafa ou uma lata de cerveja, um cálice de vinho ou uma dose de bebidas 

destiladas. 
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4.3.2 Variáveis laboratoriais  

 

4.3.2.1 Coleta de sangue 

 

Os exames referentes a este estudo foram coletados antes do procedimento cirúrgico, 

nas primeiras 48 horas de internação, após jejum noturno de 8 a 12 horas. As amostras de 

sangue foram colhidas através de uma punção venosa na região cubital do antebraço 

utilizando tubos a vácuo. Em seguida, o sangue foi centrifugado e processado no Serviço de 

Análises Clínicas do HU/UFSC.  

 

4.3.2.2 Proteína C-Reativa (PCR) 

 

A PCR foi determinada pelo método de imunonefelometria (Siemens Dade Behring 

Inc., Newark, DE, EUA) (LEDUE et al., 1998).  

 

4.3.2.3 Alfa-1-Glicoproteína ácida (α1-GA) 

 

A α1-GA foi determinada pelo método de imunonefelometria (Siemens Dade Behring 

Inc., Newark, DE, EUA) (LEDUE et al., 1998).  

 

4.3.2.4 Albumina (ALB) 

 

A ALB foi determinada pelo método colorimétrico automatizado (Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc., Newark, DE, EUA) empregando-se púrpura de bromocresol como reagente 

de cor (LASKY et al., 1985).  

 

4.3.2.5 Avaliação da resposta inflamatória 

 

A avaliação da resposta inflamatória foi realizada através da interpretação dos valores 

obtidos da Relação PCR/ALB, segundo a classificação proposta por Correa et al. (2002): sem 

risco = <0,4; baixo risco= 0,4-1,2; médio risco= 1,2 – 2,0; alto risco= >2,0. 
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Análises estatísticas descritivas foram usadas para estudar as características dos 

participantes, sendo essas apresentadas em média e desvios-padrão quando a distribuição foi 

normal e por mediana e intervalo interquartil (IQR) quando não foi normal. A correlação de 

Spearman foi utilizada para verificar a relação entre os índices PCR/ALB e α1-GA/ALB e o 

TIH. A relação entre os índices e a ocorrência de complicações pós-operatórias foi analisada 

pelo coeficiente Eta. Na comparação entre médias dos três grupos pré-cirúrgicos foi 

empregado o teste de Kruskal-Wallis e o teste U de Mann-Whitney foi utilizado na 

comparação entre as médias de pares de grupos. Em todos os testes foram adotados a 

significância p<0,05. As análises estatísticas foram realizadas no software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences®, versão 19. 

 

4.5 NORMAS ADOTADAS 

 

Este trabalho foi realizado seguindo a Instrução Normativa 04/RIMS/2011 para 

trabalhos de conclusão de curso, aprovada em reunião do Grupo de Apoio Pedagógico da 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal de Santa 

Catarina, em 21 de outubro de 2011. 

 

4.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Santa Catarina (CEPSH-UFSC), obtendo o registro de número 

2074/2011. 
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5 RESULTADO 

 

Artigo original 

 

Será traduzido para a língua inglesa e submetido ao periódico Archives of Surgery              

(A1, FI=4,5), de acordo com as regras da revista. 

 

Título: Marcadores da resposta inflamatória em condições pré-cirúrgicas.  
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Resumo 

 

Objetivo: Avaliar marcadores inflamatórios em pacientes no pré-operatório de cirurgias de 

alta complexidade: cirurgia vascular, bariátrica e de cabeça e pescoço. 

Desenho: Estudo transversal. 

Local de pesquisa: Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.  

Pacientes: Participaram 58 pacientes pré-cirúrgicos, distribuídos em três grupos: G1 (cirurgia 

bariátrica), G2 (cirurgia de cabeça e pescoço) e G3 (cirurgia vascular).  

Principais medidas de desfecho: A relação entre o risco de complicações e as relações 

Proteína C-Reativa (PCR)/Albumina (ALB) e Alfa-1-Glicoproteína Ácida (α1-GA)/ 

Albumina (ALB), bem como a comparação entre custos hospitalares, tempo de internação 

hospitalar (TIH) e complicações pós-operatórias com as relações. 

Resultados: O grupo G2 diferenciou dos grupos G1 e G3 quanto à PCR (P=0.02) e à relação 

PCR/ALB (P=0.01). O grupo G3 diferenciou dos grupos G1 e G2 quanto à ALB (P<.001) e à 

α1-GA (P=0.01). Os resultados da relação α1-GA/ALB foram diferentes entre todos os 

grupos (P=0.001). Os pacientes que apresentaram complicações pós-operatórias pertenciam 

aos grupos G1 e G3 (alto risco). Entretanto, não houve relação significativa entre as 

complicações pós-operatórias e as relações PCR/ALB (P=0.543) e α1-GA/ALB (P=0.141). 

De forma semelhante, não houve correlação entre o TIH e as relações PCR/ALB (P=0.172) e 

α1-GA/ALB (P=0.485). No que concerne ao custo hospitalar, a PCR/ALB apresentou a 

melhor associação custo/benefício.  

Conclusão: Os marcadores avaliados (PCR, α1-GA e ALB) apresentaram diferença 

estatística entre os grupos, em particular a relação PCR/ALB, sendo esta um complemento 

útil na avaliação do risco de complicações.  

 

Palavras–chave: Marcadores biológicos, Inflamação, Resposta de fase aguda, Proteínas de 

fase aguda. 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Abstract 

 

Objective: To evaluate inflammatory markers in patients in the preoperative period of high 

complexity surgeries such as vascular, bariatric or head and neck surgeries.  

Design: Cross-sectional study. 

Setting: University Hospital, Federal University of Santa Catarina, Brazil. 

Patients: 58 patients participated in pre-surgical, divided into three groups: G1 (bariatric 

surgery), G2 (head and neck surgery) and G3 (vascular surgery). 

Main outcome measures: The relation between the risk of complications and the relations 

C-Reactive Protein (CRP) / Albumin (ALB) and Alpha-1-Acid Glycoprotein (α1-AG) / 

Albumin (ALB) as well as the comparison among hospital costs, length of hospital stay 

(LHS) and postoperative complications with the relations. 

Results: The group G2 differed from G1 and G3 on the CRP (P=0.02) and CRP/ALB 

(P=0.01). The group G3 differed from G1 and G2 in the ALB (P<.001) and α1-GA (P=0.01). 

The results of the relationship α1-GA/ALB were different among all groups (P=0.001). The 

patients who presented postoperative complications belonged to the G1 and G3 (high risk). 

However, there was no significant relation between postoperative complications and relations 

CRP/ALB (P=0.543) and α1-GA/ALB (P=0.141). Similarly, there was no correlation 

between LHS and the relations CRP/ALB (P=0.172) and α1-GA/ALB (P=0.485). With 

regard to hospital costs, the CRP/ALB combination showed the best cost/benefit. 

Conclusion: The biomarkers (CRP, α1-GA and ALB) showed statistical differences among 

the groups, in particular the relation CRP/ALB, which is a useful complement in evaluating 

the risk of complications. 

 

Keywords: Biomarkers, inflammation, acute phase response, acute phase proteins. 
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Introdução 

 

 A resposta inflamatória consiste em inúmeras alterações próximas ou distantes do 

local da inflamação, com o objetivo de isolar e destruir os organismos ou substâncias nocivas 

e ativar o processo de reparação, restaurando a homeostase. Quando estas alterações 

abrangem diversos órgãos e sistemas, ocorre uma resposta sistêmica, descrita na literatura 

como resposta de fase aguda (RFA), embora acompanhe condições inflamatórias agudas e 

crônicas.1,2  

A RFA caracteriza-se por alterações nas concentrações de proteínas plasmáticas, 

conhecidas como proteínas de fase aguda (PFA), as quais promovem alterações fisiológicas. 

Os padrões de produção das PFA não são uniformes, variando nas diferentes condições 

fisiopatológicas. Desta forma, as mudanças metabólicas apresentam diferentes proporções em 

cada indivíduo e em cada doença.1  

Observa-se na prática clínica que a permanência da RFA promove uma diminuição da 

resposta clínica ao tratamento, aumento da morbi-mortalidade e do tempo de internação, com 

reflexos no custo hospitalar, que chega a ser três vezes maior comparado aos pacientes bem 

nutridos e que não apresentaram complicações pós-operatórias.3,4 

Ingenbleek e Carpentier5 (1985) propõem o uso de uma fórmula que avalia a resposta 

inflamatória e o estado nutricional denominado Índice de Prognóstico Inflamatório e 

Nutricional (IPIN), em que marcadores do estado nutricional (Albumina e Transtiretina) e do 

processo inflamatório (Alfa-1-Glicoproteína Ácida e Proteína C-Reativa) são utilizados de 

forma combinada. Correa et al.6 (2002) concluíram que a relação Proteína C-Reativa 

(PCR)/Albumina (ALB) pode substituir o IPIN, mantendo-se o mesmo poder e sensibilidade 

diagnóstica dos graus de risco de complicações, com redução do custo de análise.  

Com base nos estudos supracitados, o objetivo da presente investigação foi avaliar 

marcadores da resposta inflamatória (PCR, α1-GA, ALB) e suas relações (PCR/ALB e α1-

GA/ALB) em indivíduos no pré-operatório de cirurgias de alta complexidade: cirurgia 

bariátrica, cabeça e pescoço e vascular. Além disso, comparamos o TIH, complicações pós-

operatórias e custos hospitalares com as relações PCR/ALB e α1-GA/ALB a fim de verificar 

a melhor associação custo/benefício.  
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Métodos 

 

Delineamento do estudo 

 

Este é um estudo transversal realizado no município de Florianópolis, Estado de Santa 

Catarina – Brasil, com pacientes no pré-operatório de cirurgia bariátrica, cabeça e pescoço e 

vascular no Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal 

de Santa Catarina. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos desta instituição que está em conformidade com a Declaração Médica Mundial de 

Helsinki7. Todos os pacientes elegíveis foram convidados a participar do estudo e os 

interessados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de agosto e novembro de 2011. 

Variáveis clínico-epidemiológicas incluíram idade, gênero, diagnóstico atual (causa da 

internação), doenças associadas, complicações pós-operatórias, tempo de internação 

hospitalar (TIH) e uso de medicações. Variáveis sobre os hábitos de vida incluíram consumo 

de drogas ilícitas, etilismo e tabagismo atual ou pregresso. Dados a respeito da necessidade 

de suporte ventilatório, internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), óbito e causa do 

óbito, também foram avaliados. Em relação ao consumo de drogas ilícitas, etilismo e 

tabagismo foram considerados usuários pregressos ou ex-usuários, aqueles em abstinência há 

mais de um ano. Aqueles que faziam uso atual ou pararam há menos de um ano foram 

considerados usuários atuais. Classificou-se como etilista, o consumo diário médio acima das 

recomendações da World Health Organization8, ou seja, mais de duas doses padronizadas de 

bebidas para homens e mais de uma dose padronizada para mulheres. Considerou-se como 

uma dose padronizada: meia garrafa ou uma lata de cerveja, um cálice de vinho ou uma dose 

de bebidas destiladas. 

Variáveis laboratoriais incluíram a dosagem da PCR, α1-GA e ALB. Os exames 

foram coletados antes do procedimento cirúrgico, nas primeiras 48h de internação, após 

jejum noturno de 8 a 12 horas. As amostras de sangue foram colhidas através de uma punção 

venosa na região cubital do antebraço utilizando tubos a vácuo. Em seguida, o sangue foi 

centrifugado e processado no Serviço de Análises Clínicas do hospital. A PCR e a α1-GA 

foram determinadas pelo método de imunonefelometria (Siemens Dade Behring Inc., 
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Newark, DE, EUA)9. A ALB foi determinada pelo método colorimétrico automatizado 

(Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Newark, DE, EUA) empregando-se púrpura de 

bromocresol como reagente de cor10.  

O índice de resposta inflamatória proposto por Correa et al. (2002), classifica os 

pacientes da seguinte forma: sem risco = <0,4; baixo risco= 0,4-1,2; médio risco= 1,2 – 2,0; 

alto risco= >2,0. 

 

Participantes do estudo 

 

Foram incluídos os pacientes com idade entre 18 e 60 anos, portadores de obesidade 

(Grupo G1), tumores malignos de cabeça e pescoço ou da glândula tireóide (Grupo G2) ou 

doença arterial obstrutiva periférica (Grupo G3), no pré-operatório de cirurgia bariátrica, 

cabeça e pescoço e cirurgia vascular, respectivamente. Foram excluídos os seguintes 

indivíduos: portadores de hepatopatias graves (cirrose, hepatocarcinoma, síndrome 

hepatorrenal), internados em período inferior a 24 horas ou impossibilidade de realizar as 

medidas bioquímicas. Assim sendo, a amostra final do presente estudo foi de 58 pacientes 

(Figura 1).  

 

Análise estatística 

 

Foram realizadas análises estatísticas descritivas para estudar as características dos 

participantes, sendo essas apresentadas em média e desvio-padrão quando a distribuição foi 

normal e por mediana e intervalo interquartil (IQR) quando não foi normal. A corre lação de 

Spearman foi utilizada para verificar a relação entre PCR/ALB e α1-GA/ALB, bem como 

entre estas relações e o TIH. A associação entre as duas relações e a ocorrência de 

complicações pós-operatórias foi analisada pelo coeficiente Eta. Na comparação entre médias 

dos três grupos pré-cirúrgicos foi empregado o teste de Kruskal-Wallis e o teste U de Mann-

Whitney foi utilizado na comparação entre as médias de pares de grupos. Em todos os testes 

foram adotados a significância p<0,05. As análises estatísticas foram realizadas no software 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences®, versão 19. 
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Resultados  

 

A amostra foi constituída de 58 pacientes com idade média de 44.7 ± 9.7 anos, sendo 

26 (44.8%) do sexo masculino e 32 (55.2%) do sexo feminino. As características de 

internação e hábitos de vida da amostra estão descritos na tabela 1.  O TIH médio foi 8.7 ± 

7.6 dias, sem diferença entre os grupos. Dois (3.4%) participantes precisaram ser 

encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva, um (1.7%) necessitou de suporte ventilatório e 

não houve óbito.  

As complicações pós-operatórias mais freqüentes foram vômitos (5.2%) e náuseas 

(3.4%). As doenças associadas mais frequentes foram hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

(62.1%) e diabetes mellitus (DM) (24.1%). Os medicamentos mais utilizados foram os anti-

hipertensivos (44.8%), diuréticos tiazídicos (20.7%) e insulina (13.8%).  

Em relação à localização primária do tumor no grupo G2, quatro pacientes 

apresentavam tumor na região oral e dois na glândula tireóide. Sobre o estágio tumoral, todos 

os pacientes estavam nos estágios 1 ou 2. Nenhum deles foi submetido à radioterapia ou 

quimioterapia durante à pesquisa.  

Os grupos G1 e G2 não apresentaram diferenças significativas nos valores da ALB 

(P=0.591) e da α1-GA (P=0.057). No entanto, os valores do grupo G3 foram menores que os 

grupos G1 (P<.001) e G2 (P=0.004) para ALB e maiores que os grupos G1 (P=0.041) e G2 

(P=0.012) para α1-GA. Não houve diferença significativa nos resultados da PCR entre os 

grupos G1 e G3 (P=0.503). Contudo, os valores do grupo G2 foram menores que o grupo G1 

(P=0.005) e G3 (P=0.018). O mesmo ocorreu para os resultados da relação PCR/ALB, sem 

diferença entre os grupos G1 e G3 (P=0.321) e menores valores do grupo G2 em relação aos 

grupos G1 (P=0.011) e G3 (P=0.004). Os resultados da relação α1-GA/ALB foram 

significativamente diferentes entre os grupos G1 e G2 (P=0.017), G1 e G3 (P=0.007) e G2 e 

G3 (P=0.004) em ordem crescente para G2, G1 e G3 (Tabela 2).  

Com relação ao risco de complicações utilizando a relação PCR/ALB proposta por 

Correa et al.6 (2002), os grupos G1 e G3 encontravam-se em alto risco, enquanto o grupo G2 

encontrava-se em baixo risco (Figura 2). Todos os pacientes que apresentaram complicações 

pós-operatórias pertenciam aos grupos com alto risco.  

O grupo G1 apresentou correlação moderada e significativa (ρ=0.561; P=0.007), 

enquanto o grupo G3 apresentou correlação alta e significativa entre as relações PCR/ALB e 

e α1-GA/ALB (ρ=0.803; P<.001). Não houve correlação significativa entre PCR/ALB e α1-

GA/ALB no grupo G2 (ρ=0.154; P=0.770) (Tabela 3). Também não houve correlação entre o 
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TIH e as relações PCR/ALB (ρ=0.182; P=0.172) e α1-GA/ALB (ρ=0.094; P=0.485). O 

coeficiente Eta obtido para a associação entre ocorrência de complicações pós-operatórias e 

as relações PCR/ALB (ƞ=0.081; P=0.543) e α1-GA/ALB (ƞ=0.195; P=0.141) indicou a fraca 

associação entre as variáveis.  

 

Discussão 

 

A maioria dos pacientes apresentava doenças associadas, justificando o grande 

percentual de uso de medicamentos. Em relação ao tabagismo, quase metade dos 

participantes desta pesquisa são fumantes ou ex-fumantes (43.1%). A porcentagem de 

etilistas ou ex-etilistas não foi significativa (3.4%). Estudos recentes revelam que o tabagismo 

e etilismo representam um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

vasculares e cânceres de cabeça e pescoço.11,12 

Entre as PFA estudadas, a PCR foi a única a diferenciar os pacientes com baixo e alto 

risco de complicações segundo a classificação proposta por Correa et al. (2002)6, com valores 

significativamente maiores nos grupos G1 e G3 comparado ao grupo G2. A PCR é 

responsável por amplificar a resposta imune e reflete de forma mais precisa o curso da 

inflamação e/ou injúria tecidual se comparado a outros parâmetros laboratoriais.13 Devido ao 

fato da PCR ser um marcador extremamente sensível e que pode aumentar mais de mil vezes 

as suas concentrações sanguíneas dependendo da gravidade da doença,14 seus valores podem 

apresentar diferenças significativas, justificando a grande distância no IQR do grupo com 

maior risco de complicações (G3). De acordo com estes resultados, outros estudos mostraram 

que altos valores de PCR contribuem para a progressão de várias doenças, através de uma 

série de propriedades inflamatórias, sendo um preditor independente de morbidade e 

mortalidade em pacientes hospitalizados.15-17 Importante ressaltar que tanto no estudo de 

Correa et al. (2002)6 quanto no presente estudo, os pacientes com baixo risco de 

complicações apresentaram diferenças significativas quanto à PCR em relação aos pacientes 

com alto risco de complicações, reafirmando a teoria de que a PCR é um marcador útil para 

avaliar a resposta de fase aguda.  

A ALB foi significativamente maior nos grupos G1 e G2 comparado ao grupo G3. 

Este resultado pode ser justificado pelo fato de que os pacientes do grupo G3 apresentam 

processos inflamatórios mais graves, e quanto maior o estímulo, maior o escape vascular e a 

diminuição da síntese da ALB.18 Em estudos recentes, a ALB foi considerada um indicador 

sensível de morbidade, mortalidade, tempo de internação e do estado nutricional, além de 
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constituir-se como indicador prognóstico em pacientes hospitalizados, correlacionando-se 

negativamente com a PCR.19-21  

Em relação à α1-GA, devido ao aumento lento na síntese após um estímulo e a sua 

função imunomoduladora em situações de estresse prolongado (obesidade, por exemplo), esta 

proteína pode ser utilizada como um indicador de inflamação crônica.22 Deve-se ressaltar que 

o processo inflamatório crônico de baixo grau resulta de um estímulo fraco e persistente, 

elevando em menor proporção os níveis das PFA. Isto poderia explicar a diferença entre os 

grupos, já que os grupos G1 e G2 apresentam predominantemente um estado inflamatório 

crônico de baixo grau, ao contrário do grupo G3 em que o estado inflamatório agudo acomete 

a maior parte dos indivíduos. Apesar desta diferença, em um estudo prospectivo conduzido 

por Henry et al.23 (2003), a α1-GA mostrou-se um parâmetro forte e independente para todas 

as causas de mortalidade em indivíduos hospitalizados. Adicionalmente, houve uma 

correlação positiva significativa entre a α1-GA e PCR. Ao contrário dos resultados 

encontrados por Correa et al. (2002)6, a ALB e a α1-GA apresentaram diferenças 

significativas entre os pacientes com baixo e alto risco de complicações, confirmando os 

relatos na literatura de que estas duas proteínas são marcadores sensíveis da resposta de fase 

aguda. 

Após o estudo retrospectivo conduzido por Correa et al. (2002)6, em que a fórmula 

original do IPIN foi simplificada para a relação PCR/ALB, esta é a primeira investigação que 

avaliou esta relação em situações de doença de alta complexidade em condições pré-

cirúrgicas.  

Neste estudo, a relação α1-GA/ALB seguiu um padrão semelhante à PCR/ALB, com 

maiores valores no grupo G3 e menores valores no grupo G2. Entretanto, a relação α1-

GA/ALB apresentou diferenças significativas entre todos os grupos (G2<G1<G3), 

diferentemente da relação PCR/ALB, que apresentou (G1=G3)>G2. Apesar da fraca 

correlação entre as complicações pós-operatórias, TIH e as relações avaliadas, os pacientes 

que apresentaram complicações pertenciam aos grupos com maior risco de complicações (G1 

e G3), de acordo com a classificação proposta por Correa et al. (2002)6.  

Embora as neoplasias apresentem risco importante de morbimortalidade, 

principalmente nos estágios avançados, vale destacar que os pacientes do grupo G2 podiam 

não estar com uma resposta inflamatória tão grave, devido ao fato de estarem nos estágios 

iniciais da doença e de não terem sido submetidos à radioterapia ou à quimioterapia, de modo 

que as PFA não sofreriam grandes alterações em suas concentrações séricas e o cálculo da 

relação PCR/ALB resultaria em baixo risco de complicações.  
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Quando se observaram os resultados apresentados na tabela 3, verificou-se que a 

associação entre as relações PCR/ALB e α1-GA/ALB foi significativa apenas nos grupos que 

apresentaram complicações. Sendo assim, pode-se inferir que as duas relações se associariam 

apenas em processos inflamatórios mais graves.  

Corroborando com os resultados apresentados, estudos reforçam o uso de PFA como 

marcadores da resposta inflamatória.  Chen et al.24 (2009) sugeriram a utilização da PCR 

como um indicador clínico do estado inflamatório crônico em pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica. Em estudos recentes, foram observadas complicações pós-operatórias em 

indivíduos obesos com baixos níveis pré-operatórios de albumina.25,26 Nos pacientes 

submetidos à cirurgia vascular, a PCR e a ALB tem sido considerados fatores preditivos 

importantes de complicações pós-operatórias. Indivíduos com níveis elevados de PCR pré-

angioplastia foram associados com maior chance de reestenose pós-operatória.27,28 Owens et 

al.29 (2007) encontrou uma associação significativa entre altos valores de PCR e eventos 

adversos pós-revascularização infra-inguinal. A ALB apresenta características semelhantes, 

sendo considerada um forte preditor de mortalidade e complicações peri e pós-operatórias.30-

32  

Em portadores de tumores malignos de cabeça e pescoço e da glândula tireóide, 

número limitado de pesquisas foi realizado acerca da influência das PFA em situações 

cirúrgicas. Felekis et al.33 (2010) não observaram diferenças significativas no PCR e ALB pré  

e pós-operatório de pacientes com carcinoma escamocelular (CEC) de laringe, hipofaringe ou 

oral, independentemente do estadio da doença. N íveis baixos pré-operatórios de ALB foram 

associados com aumento de complicações nas feridas em pacientes submetidos a 

esvaziamento cervical.34 Por outro lado, níveis no intervalo de referência da ALB foram 

associados com maior sobrevida de pacientes com CEC de cabeça e pescoço, independente 

do estágio do tumor.35 

No que diz respeito ao custo/benefício, utilizando os valores que o sistema de saúde 

brasileiro repassa aos hospitais universitários, a relação PCR/ALB tem custo menor 

comparado à relação α1-GA/ALB. Também se deve considerar que os exames de ALB e 

PCR são realizados rotineiramente em hospitais que oferecem serviços de alta complexidade. 

Além disso, a relação PCR/ALB foi a única que diferenciou os grupos que apresentaram 

complicações pós-operatórias (G1 e G3) daquele que não apresentou (G2), ratificando a 

importância da utilização de sua utilização na prática clínica, principalmente em situações 

agudas, podendo levar à redução dos custos hospitalares e do tempo de internação. Portanto, 

a relação PCR/ALB apresentou o melhor custo/benefício.  
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É importante salientar que o uso de medicamentos com atividades anti- inflamatórias 

pode ter sido um fator limitante nesta pesquisa, particularmente no caso das estatinas, que são 

fármacos frequentemente prescritos para pacientes com obesidade ou doenças vasculares36. 

Destaca-se que a coleta do soro ocorreu nas primeiras 48 horas de internação, reduzindo a 

possível influência de outros tipos de medicamentos prescritos durante a internação.  

 

Considerações finais 

 

Neste estudo, as PFA avaliadas mostraram-se parâmetros importantes na avaliação da 

RFA em pacientes no pré-operatório de cirurgias de alta complexidade, sendo marcadores 

úteis da resposta inflamatória. A relação PCR/ALB mostrou-se um indicador mais preciso do 

risco de complicações do que a α1-GA/ALB, devido ao fato de distinguir os grupos que 

apresentaram complicações (alto risco) daquele que não apresentou (baixo risco).  

Os resultados sugerem que mesmo com a clara associação entre as PFA e o estado 

inflamatório crônico ou agudo, estudos com maiores amostras e outras situações de doença 

são necessários para orientar a interpretação da relação PCR/ALB ou α1-GA/ALB como um 

indicador de risco de complicações, visto que nenhuma das relações apresentaram forte 

correlação com o TIH e as complicações pós-operatórias. 

Não obstante, o uso da relação PCR/ALB pode ser um complemento útil na avaliação 

pré-operatória, tanto pelo menor custo em relação à α1-GA/ALB, quanto pela facilidade da 

dosagem e por diferenciar os pacientes de acordo com os graus de risco de complicações. 

Dessa forma, torna-se importante o seu emprego na prática clínica, auxiliando a equipe de 

saúde na determinação dos riscos. 

Pode-se inferir a partir dos dados encontrados que os marcadores avaliados (PCR, α1-

GA e ALB) apresentaram diferença estatística entre os grupos, em particular a relação 

PCR/ALB, sendo esta um complemento útil na avaliação do risco de complicações.  

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Contribuições de cada autor:  

- Concepção e delineamento do estudo: Ricardo Fernandes e Erasmo Benício Santos de 

Moraes Trindade.  

- Coleta de dados: Ricardo Fernandes e Raphael Salles Granato Cunha.  

- Análise e interpretação dos dados: Ricardo Fernandes, Erasmo Benício Santos de Moraes 

Trindade, Elaine Hillesheim e Raphael Salles Granato Cunha.  

- Redação do artigo: Ricardo Fernandes.  

- Análise estatística: Ricardo Fernandes e Elaine Hillesheim.  

- Revisão crítica do conteúdo intelectual e aprovação final da versão a ser publicada: Erasmo 

Benício Santos de Moraes Trindade.  

- Suporte material, técnico e administrativo: Ricardo Fernandes, Raphael Salles Granato 

Cunha, Elaine Hillesheim, Erasmo Benício Santos de Moraes Trindade.  

 

Conflito de interesses: Não há.  

 

Fontes de financiamento: Não há. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



62 
 

REFERÊNCIAS 

 

1. Gabay C, Kushner I. Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation. 
N Engl J Med. 1999 Feb 11;340(6):448-54. 

 
2. Ramadori G, Armbrust T. Cytokines in the liver. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001 
Jul;13(7):777-84. 

 
3. Correia MI, Waitzberg DL. The impact of malnutrition on morbidity, mortality, length of 

hospital stay and costs evaluated through a multivariate model analysis. Clin Nutr. 2003 
Jun;22(3):235-9. 
 

4. Davenport DL, Henderson WG, Khuri SF, Mentzer RM Jr. Preoperative risk factors and 
surgical complexity are more predictive of costs than postoperative complications: a case 

study using the National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP) database. Ann 
Surg. 2005 Oct;242(4):463-8; discussion 468-71. 
 

5. Ingenbleek Y, Carpentier YA. A prognostic inflammatory and nutritional index scoring 
critically ill patients. Int J Vitam Nutr Res. 1985;55(1):91-101. 

 
6. Correa CR, Angeleli AYO, Camargo NR, Barbosa L, Burini RC. Comparação entre a 
relação PCR/albumina e o índice de prognóstico inflamatório nutricional (IPIN). J Bras Patol 

Med Lab. 2002;38(3):183-90. 
 

7. World Medical Association. Ethical principles for medical research involving human 
subjects. 59th WMA General Assembly, Seoul, October 2008. Available from: 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html [accessed on 30 june 2011].  

 
8. World Health Organization. International guide for monitoring alcohol consumption and 

related harm. Geneva: WHO; 2000. 
 
9. Ledue TB, Weiner DL, Sipe JD, Poulin SE, Collins MF, Rifai N. Analytical evaluation of 

particle-enhanced immunonephelometric assays for C-reactive protein, serum amyloid A and 
mannose-binding protein in human serum. Ann Clin Biochem. 1998 Nov;35 (Pt 6):745-53. 

 
10. Lasky FD, Li ZM, Shaver DD, et al. Evaluation of a bromocresol purple method for the 
determination of albumin adapted to the DuPont aca discrete clinical analyzer. Clin Biochem. 

1985 Oct;18(5):290-6. 
 

11. Hashibe M, Brennan P, Chuang SC, et al. Interaction between tobacco and alcohol use 
and the risk of head and neck cancer: pooled analysis in the International Head and Neck 
Cancer Epidemiology Consortium. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009 Feb;18:541-50. 

 
12. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, et al. Inter-Society Consensus for the Management 

of Peripheral Arterial Disease (TASC II). J Vasc Surg. 2007 Jan;45 Suppl S:S5-67. 
 
13. Du Clos TW, Mold C. C-reactive protein: an activator of innate immunity and a 

modulator of adaptive immunity. Immunol Res. 2004;30(3):261-77. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gabay%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kushner%20I%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'N%20Engl%20J%20Med.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ramadori%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Armbrust%20T%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Eur%20J%20Gastroenterol%20Hepatol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Correia%20MI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Waitzberg%20DL%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Nutr.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Davenport%20DL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Henderson%20WG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Khuri%20SF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mentzer%20RM%20Jr%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16192806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16192806
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Int%20J%20Vitam%20Nutr%20Res.');
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ledue%20TB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weiner%20DL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sipe%20JD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Poulin%20SE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Collins%20MF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rifai%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9838988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lasky%20FD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Li%20ZM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shaver%20DD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=laskey%20evaluation%20of%20a%20bromocresol%20
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norgren%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hiatt%20WR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dormandy%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17223489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Du%20Clos%20TW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mold%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=DU%20CLOS%3B%20MOLD%2C%202004


63 
 

14. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest. 2003 
Jun;111(12):1805-12. 

 
15. Kompoti M, Drimis S, Papadaki A, et al. Serum C-reactive protein at admission predicts 

in-hospital mortality in medical patients. Eur J Intern Med 2008;19(4):261-65. 
 
16. Marsik C, Kazemi-Shirazi L, Schickbauer T, et al. C-Reactive Protein and All-Cause 

Mortality in a Large Hospital-Based Cohort. Clin Chem. 2008 Feb;54(2):343-9. 
 

17. Zacho J, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG. C-reactive protein and all-cause 
mortality-the Copenhagen City Heart Study. Eur Heart J. 2010 Jul;31(13):1624-32. 
 

18. Quinlan GJ, Martin GS, Evans TW. Albumin: biochemical properties and therapeutic 
potential. Hepatology. 2005 Jun;41(6):1211-9. 

 
19. Arques S, Roux E, Stolidi P, Gelisse R, Ambrosi P. Usefulness of serum albumin and 
serum total cholesterol in the prediction of hospital death in older patients with severe, acute 

heart failure. Arch Cardiovasc Dis. 2011 Oct;104(10):502-8. 
 

20. Gariballa S, Forster S. Effects of acute-phase response on nutritional status and clinical 
outcome of hospitalized patients. Nutrition. 2006 Jul-Aug;22(7-8):750-7. 
 

21. Higgins PA, Daly BJ, Lipson AR, Guo SE. Assessing nutritional status in chronically ill 
adult patients. Am J Crit Care. 2006 Mar;15(2):166-76. 

 
22. Lee YS, Choi JW, Hwang I, et al. Adipocytokine orosomucoid integrates inflammatory 
and metabolic signals to preserve energy homeostasis by resolving immoderate inflammation. 

J Biol Chem. 2010 Jul 16;285(29):22174-85. 
 

23. Henry OF, Blacher J, Verdavaine J, Duviquet M, Safar ME. Alpha 1-acid glycoprotein is 
an independent predictor of in-hospital death in the elderly. Age and Ageing 2003;32(1):37-
42. 

 

24. Chen SB, Lee YC, Ser KH, et al. Serum C-reactive protein and white blood cell count in 

morbidly obese surgical patients. Obes Surg. 2009 Apr;19(4):461-6. 

 
25. Ribeireiro T, Swain J, Sarr M, et al. NAFLD and insulin resistance do not increase the 

risk of postoperative complications among patients undergoing bariatric surgery - a 
prospective analysis. Obes Surg. 2011 Mar;21(3):310-5. 

 
26. Turner PL, Saager L, Dalton J, et al. A nomogram for predicting surgical complications in 
bariatric surgery patients. Obes Surg. 2011 May;21(5):655-62. 

 
27. Schillinger M, Exner M, Mlekusch W, et al. Vascular inflammation and percutaneous 

transluminal angioplasty of the femoropopliteal artery: association with restenosis. 
Radiology. 2002 Oct;225(1):21-6. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pepys%20MB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hirschfield%20GM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12813013
http://www.clinchem.org/
http://eurheartj.oxfordjournals.org/search?author1=Jeppe+Zacho&sortspec=date&submit=Submit
http://eurheartj.oxfordjournals.org/search?author1=B%C3%B8rge+G.+Nordestgaard&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Quinlan%20GJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martin%20GS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Evans%20TW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15915465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Arques%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roux%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stolidi%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gelisse%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ambrosi%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22044702
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16815489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16815489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20YS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Choi%20JW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hwang%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adipocytokine%20Orosomucoid%20Integrates%20Inflammatory%20and


64 
 

28. Schillinger M, Exner M, Mlekusch W, et al. Endovascular revascularization below the 
knee: 6-month results and predictive value of C-reactive protein level. Radiology. 2003 

May;227(2):419-25.  
 

29. Owens CD, Ridker PM, Belkin M, et al. Elevated C-reactive protein levels are associated 
with postoperative events in patients undergoing lower extremity vein bypass surgery. J Vasc 
Surg. 2007 Jan;45(1):2-9. discussion 9. 

 
30. Davenport DL, Ritchie JD, Xenos ES. Incidence and risk factors for 30-day postdischarge 

mortality in patients with vascular disease undergoing major lower extremity amputation. 
Ann Vasc Surg. 2012 Feb;26(2):219-24. 
 

31. Gibbs J, Cull W, Henderson W, Daley J, Hur K, Khuri SF. Preoperative serum albumin 
level as a predictor of operative mortality and morbidity: results from the National VA 

Surgical Risk Study. Arch Surg. 1999 Jan;134(1):36-42. 
 
32. Stone PA, Flaherty SK, Aburahma AF, et al. Factors affecting perioperative mortality and 

wound-related complications following major lower extremity amputations. Ann Vasc Surg. 
2006 Mar;20(2):209-16.  

 
33. Felekis D, Eleftheriadou A, Papadakos G, et al. Effect of perioperative immuno-enhanced 
enteral nutrition on inflammatory response, nutritional status, and outcomes in head and neck 

cancer patients undergoing major surgery. Nutr Cancer. 2010;62(8):1105-12. 
 

34. Davidson BJ, Newkirk KA, Harter KW, Picken CA, Cullen KJ, Sessions RB. 
Complications from planned, posttreatment neck dissections. Arch Otolaryngol Head Neck 
Surg. 1999 Apr;125(4):401-5. 

 
35. Medow MA, Weed HG, Schuller DE. Simple predictors of survival in head and neck 

squamous cell carcinoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 Nov;128(11):1282-6. 
 
36. Montecucco F, Mach F. Update on statin-mediated anti- inflamatory activities in 

atherosclerosis. Semin Immunopathol. 2009 Jun;31(1):127-42. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montecucco%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mach%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Update%20on%20statin-mediated%20anti-inflammatory%20activities%20in%20atherosclerosis


65 
 

Figura 1 – Fluxograma dos pacientes durante o estudo.  
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Figura 2 – Distribuição dos grupos quanto ao risco de complicações de acordo com a relação 
PCR/ALB. 

 
Abreviações: G1, grupo pré-cirúrgico de cirurgia bariátrica; G2, grupo pré-cirúrgico 

de câncer de cabeça e pescoço; G3, grupo pré-cirúrgico de cirurgia vascular.  
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Tabela 1 – Características das condições clínicas e dos hábitos de vida dos pacientes.  

 n % 
Grupo de internação    
 G1  22 37.9 
 G2  06 10.4 
 G3  30 51.7 
Condições clínicas    
 Complicações pós-operatórias   
 Vômitos  03 05.2 
 Náuseas 02 03.4 
 Dispnéia 01 01.7 
 Pneumonia  01 01.7 
 Infecção secundária  01 01.7 
 Nasofaringite aguda  01 01.7 
 Doenças associadasa   
 Hipertensão arterial sistêmica  36 62.1 
 Diabetes mellitus 14 24.1 
 Dislipidemia  04 06.9 
 Hipotireoidismo  04 06.9 
 Insuficiência renal crônica  02 03.4 
 Asma 01 01.7 
 Insuficiência cardíaca congestiva  01 01.7 
 Doença pulmonar obstrutiva crônica  01 01.7 
 Uso de medicamentosa    

 Anti-hipertensivos 26 44.8 
 Diuréticos tiazídicos  12 20.7 
 Insulina 08 13.8 
 Antidiabéticos orais  07 12.1 
 Inibidores da bomba de prótons  06 10.3 
 Hormônio tireoideano  04 06.9 
 Antidepressivos 04 06.9 
 Hipolemiante oral (estatinas)  03 05.2 
 Benzodiazepínicos 03 05.2 
 Anti- inflamatórios não-esteróides 02 03.4 
 Glicocorticóides 02 03.4 
 Antipsicótico  01 01.7 
 Antiagregante plaquetário  01 01.7 
Hábitos de vida    
 Tabagismo atual  12 20.7 
 Tabagismo pregresso  13 22.4 
 Etilismo atual 01 01.7 
 Etilismo pregresso  01 01.7 
 Consumo de drogas NA NA 

Abreviações: G1, grupo pré-cirúrgico de cirurgia bariátrica; G2, grupo pré-cirúrgico 

de câncer de cabeça e pescoço; G3, grupo pré-cirúrgico de cirurgia vascular; NA, não 
aplicável. 

aA soma das porcentagens ultrapassa os 100% porque os indivíduos podem ter 

utilizado mais de um medicamento ou apresentado mais de uma doença associada.  
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Tabela 2 – Valores de mediana e intervalo interquartil das proteínas de fase aguda e das relações PCR/ALB e α1-GA/ALB.  

Grupos  
ALB (g/dL) PCR (mg/L) α1-GA (mg/dL) PCR/ALB α1-GA /ALB  

Mediana (IQR) Mediana (IQR) Mediana (IQR) Mediana (IQR) Mediana (IQR) 

G1 3.7 (3.3-3.9) 14.4 (8.5-21.0) 108.0 (90.0-124.2) 4.3 (2.3-6.2) 32.0 (24.4-34.2) 

G2 3.7 (3.6-3.9) 3.3 (3.3-5.6) 87.6 (58.3-109.5) 0.9 (0.8-1.5) 23.0 (16.5-27.4) 

G3 3.1 (2.6-3.6) 17.9 (3.3-106.0) 129.5 (102.2-164.5) 6.9 (1.0-38.0) 43.1 (27.8-61.6) 

Análise comparativa Comentário Comentário Comentário  Comentário Comentário 

G1 x G2 
G1 = G2  

P = 0.591 a 

G1 > G2 
P = 0.005 a 

G1 = G2 
P = 0.057 a 

G1 > G2 
P = 0.011 a 

G1 > G2 
P = 0.017 a 

G1 x G3 
G1 > G3 

P = <.001 a 

G1 = G3 
P = 0.503 a 

G1 < G3 
P = 0.041 a 

G1 = G3 
P = 0.321 a 

G1 < G3 
P = 0.007 a 

G2 x G3 
G2 > G3 

P = 0.004 a 

G2 < G3 
P = 0.018 a 

G2 < G3 
P = 0.012 a 

G2 < G3 
P = 0.004 a 

G2 < G3 
P = 0.004 a 

G1 x G2 x G3 
(G1 = G2) > G3 
P<.001b 

(G1 = G3) > G2 
P=0.02 b 

(G1 = G2) < G3 
P=0.01 b 

(G1 = G3) > G2 
P=0.01 b 

G2 < G1 < G3 
P=0.001 b 

Abreviações: ALB, Albumina; PCR, Proteína C-Reativa; α1-GA, Alfa-1-Glicoproteína Ácida; IQR, Intervalo interquartil; G1, grupo pré-

cirúrgico de cirurgia bariátrica; G2, grupo pré-cirúrgico de cirurgia de cabeça e pescoço; G3, grupo pré-cirúrgico de cirurgia vascular.  
a Teste U de Mann Whitney 
b Teste de Kruskal Wallis  
Sistema Internacional de Fatores de Conversão: Para converter a PCR para nanomoles por litro, multiplicar por 9.524; para converter a 

ALB para gramas por litro, multiplicar por 10. Para converter a α1-GA para gramas por litro, dividir por 100. 
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Tabela 3 – Associações lineares entre PCR/ALB e α1-GA/ALB.  

Grupos  ρ P 

G1  0.561   0.007 
G2  0.154   0.770 
G3  0.803 <.001 

Abreviações: G1, grupo pré-cirúrgico de cirurgia bariátrica, G2, grupo pré-cirúrgico 

de câncer de cabeça e pescoço; G3, grupo pré-cirúrgico de cirurgia vascular.  
ρ: coeficiente de correlação de Spearman.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, foi realizado um estudo coorte prospectivo avaliando marcadores  

inflamatórios (PCR, α1-GA e ALB) em 58 pacientes no pré-operatório de cirurgia bariátrica, 

cabeça e pescoço e vascular. Constatou-se que os grupos G1 e G3 (alto risco) são mais 

propensos a apresentarem complicações pós-operatórias, provavelmente devido ao processo 

inflamatório mais exacerbado que acometem ambos os grupos. Também foi verificado que 

quanto mais grave o processo inflamatório, maior a associação entre os índices. Além disso, o 

índice α1-GA/ALB se assemelhou à PCR/ALB no tocante aos graus do risco de 

complicações. Contudo, as complicações pós-operatórias e o TIH não se correlacionaram com 

os índices. No que concerne ao custo hospitalar, a PCR/ALB apresentou a melhor associação 

custo/benefício comparada a α1-GA/ALB. 

Após o estudo retrospectivo conduzido por Correa et al (2002), em que a fórmula 

original do IPIN foi reduzida para a relação PCR/ALB, esta é a primeira investigação que 

avaliou este índice em outros tipos de pacientes. Importante ressaltar que nos dois estudos os 

pacientes com baixo risco de complicações apresentaram diferenças significativas quanto a 

PCR em relação aos pacientes com alto risco de complicações, confirmando a teoria de que os 

níveis de PCR refletem precisamente o curso da inflamação e/ou injúria tecidual comparado a 

outros parâmetros laboratoriais da resposta de fase aguda.  

Entretanto, diferentemente dos resultados encontrados por Correa et al. (2002), a ALB 

e a α1-GA apresentaram diferenças significativas entre os pacientes com baixo e alto risco de 

complicações, confirmando os relatos na literatura de que estas duas proteínas podem ser 

marcadores sensíveis para todas as causas de morbidade e mortalidade em indivíduos 

hospitalizados. 

Juntos, esses resultados sugerem que mesmo com a clara associação entre as PFA e o 

estado inflamatório crônico ou agudo, outros estudos com uma amostra maior e situações de 

doença diferentes são necessários para orientar a interpretação da relação PCR/ALB ou       

α1-GA/ALB como um indicador de risco de complicações. Entretanto, o uso da PCR/ALB 

pode ser um complemento útil na avaliação do risco de complicações pós-operatórias, tanto 

pelo fato do menor custo quanto pela facilidade da dosagem, já que a ALB e a PCR são 

exames realizados rotineiramente na maioria dos hospitais.  

Neste estudo, foram registrados os tipos de medicamentos utilizados usualmente pelos 

pacientes. O uso de fármacos com atividades anti- inflamatórias é um fator limitante em 

pesquisas que avaliam o processo inflamatório, particularmente as estatinas e glicocorticóides. 
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Destaca-se que a coleta do soro ocorreu nas primeiras 48 horas de internação, reduzindo a 

possível influência de outros tipos de medicamentos prescritos durante a internação.  

Este estudo foi conduzido com prudência, ética e respeitando as singularidades de 

cada paciente. Os resultados são confiantes em termos de se utilizar marcadores inflamatórios 

associados em um índice como indicador precoce de riscos, proporcionando intervenções 

clínicas rápidas, principalmente em situações agudas.  

Não obstante, o uso de modelos preditivos na avaliação pré-operatória pode auxiliar a 

equipe de saúde na determinação dos riscos, sendo complementos importantes na prática 

clínica. Apesar disso, a melhor maneira de interpretar e aplicar esses resultados não é apenas 

em termos de como as alterações nas concentrações séricas das PFA contribuem para o risco, 

mas como esses marcadores podem ser modificados antes da cirurgia para reduzir o número 

de complicações.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
ABESO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E 

SÍNDROME METABÓLICA. Diretrizes Brasileiras de Obesidade 2009/2010. Itapevi, SP: 
AC Farmacêutica, 2009. 85 p. 

 

ADAMS, T. D. et al. Long-term mortality after gastric bypass surgery. New England 

Journal of Medicine, v. 357, n. 8, p. 753-761, 2007. 
 

AJUWON, K. M.; SPURLOCK, M. E. Adiponectin inhibits LPS-induced NF-kB activation 
and IL-6 production and increases PPARgamma2 expression in adipocytes. American 

Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, v. 288,     
n. 5, p. 1220-1225, 2005. 

 

ANCELL, H. Course of lectures on the physiology and pathology of the b lood and the other 

animal fluids. Lancet, v.34, p. 65-74, n. 867, 1840. 
 

ARGIRIS, A. et al. Head and neck cancer. Lancet, v. 371, n. 9625, p. 1695-1709, 2008. 
 

ARQUES, S. et al. Usefulness of serum albumin and serum total cholesterol in the prediction 

of hospital death in older patients with severe, acute heart failure. Archives 

of Cardiovascular Diseases, v.104, n. 10, p.502-508, 2011. 
 

AZUMA, Y.; MURATA, M.; MATSUMOTO, K. Alteration of sugar chains on alpha(1)-acid 

glycoprotein secreted following cytokine stimulation of HuH-7 cells in vitro. Clinica 

Chimica Acta, v. 294, n. 1-2, p. 93-103, 2000. 
 

BAIDOSHVILI, A. et al. Localization of C reactive protein in infarcted tissue sites of 

multiple organs during sepsis. Journal of Clinical Pathology, v. 55, n. 2, p. 152-153, 2002. 
 

BALKWILL, F.; MANTOVANI, A. Inflammation and cancer: back to Virchow? Lancet,     
v. 357, n. 9255, p. 539-545, 2001. 

 

BASEDOVSKY, H.O.; DEL RAY, A. Regulating inflammation by glucocorticoids. Nature 

Immunology, v. 7, n. 6, p. 537, 2006. 
 

BAUMANN, H. et al. Stimulation of hepatic acute phase response by cytokines and 
glucocorticoids. Annals of the New York Academy of Sciences, v. 557, p. 280-295, 1989. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Argiris%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18486742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Arques%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Azuma%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murata%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Matsumoto%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10727676
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10727676
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Baumann%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2472090


73 
 

BELCH, J. J. et al. Prevention of Atherothrombotic Disease Network. Critical issues in 

peripheral arterial disease detection and management: a call to action. Archives of Internal 

Medicine, v. 163, n. 8, p. 884-892, 2003. 

 

BELLE, S. H. et al. LABS Writing Group for the LABS Consortium. Relationship of body 

mass index with demographic and clinical characteristics in the Longitudinal Assessment of 
Bariatric Surgery (LABS). Surgery for Obesity and Related Diseases, v. 4, n. 4, p. 474-480, 

2008. 
 

BLOEMENKAMP, D. G. et al. Novel risk factors for peripheral arterial disease in young 
women. American Journal of Medicine, v.133, n. 6, p. 462-467, 2002. 

 

BOARD, P. G.; JONES, I. M.; BENTLEY, A. K. Molecular cloning and nucleotide sequence 

of human alpha 1 acid glycoprotein cDNA. Gene, v. 44, n. 1, p. 127-131, 1986. 
 

BONNEFOY, M. et al. Usefulness of the prognostic inflammatory and nutritional index 
(PINI) in hospitalized elderly patients. International Journal for Vitamin and 

Nutrition Research, v. 68, n. 3, p. 189-195, 1998. 
 

BORIES, P. N. et al. α1-acid glycoprotein-exposed macrophages release interleukin 1 
inhibitory activity. Biochemical and Biophysical Research Communications, v.147, n. 2,  

p. 710-715, 1987. 
 

BORIES, P. N. et al. Prevalence of tri- and tetraantennary glycans of human α1-acid 
glycoprotein in release of macrophage inhibitor of interleukin-1 activity. Inflammation, v.14, 

n. 3, p. 315-23, 1990. 
 

BORRELLO, M. G.; DEGL'INNOCENTI, D.; PIEROTTI, M. A. Inflammation and cancer: 
the oncogene-driven connection. Cancer Letters, v. 267, n. 2, p. 262-70, 2008. 

 

BOUTTEN, A. et al. Alpha 1-acid glycoprotein potentiates lipopolysaccharide-induced 
secretion of interleukin-1 beta, interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha by human 
monocytes and alveolar and peritoneal macrophages. European Journal of Immunology,    

v. 22, n. 10, p. 2687-2695, 1992. 
 

BOYLE, P.; LEVIN, B. World cancer report 2008. Lyon: International Agency for 

Research on Cancer, 2008. 510 p.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. O 

SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios . Brasília: Ministério da Saúde, 2009.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Belch%20JJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Prevention%20of%20Atherothrombotic%20Disease%20Network%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12719196
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12719196
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Belle%20SH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22LABS%20Writing%20Group%20for%20the%20LABS%20Consortium%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18514583
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Board%20PG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jones%20IM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bentley%20AK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3770479
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bonnefoy%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Borrello%20MG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Degl'Innocenti%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pierotti%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Inflammation%20and%20cancer%3A%20The%20oncogene-driven%20connection


74 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2012: Incidência de 

Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2011. 122 p.  
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Glossário Temático 

Alimentação e Nutrição. Série A. Normas e Manuais Técnicos . Brasília - DF: Ministério 

da Saúde, 2007. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Vigitel 2009: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2010a.  

 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009. Antropometria e Estado 

Nutricional de Crianças, adolescentes e adultos no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2010b. 

 

BREVETTI, G. et al. Prevalence, risk factors and cardiovascular comorbidity of symptomatic 
peripheral arterial disease in Italy. Atherosclerosis, v. 175, n. 1, p. 131-138, 2004. 
 

BREVETTI, G.; SCHIANO, V.; CHIARIELLO, M. Endothelial dysfunction: a key to the 

pathophysiology and natural history of peripheral arterial disease? Atherosclerosis, v. 197,   
n. 1, p.1-11, 2008. 
 

BUCHWALD, H. et al. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. Journal of 

the American Medical Association, v. 292, n. 14, p. 1724-1737, 2004. 
 

CANALE, M. L. et al. Admission C-reactive protein serum levels and survival in patients 
with acute myocardial infarction with persistent ST elevation. Coronary Artery Disease,      

v. 17, n. 8, p. 693-698, 2006.  
 

CARDIS, E. et al. Risk of thyroid cancer after exposure to 131I in childhood. Journal of 

the National Cancer Institute , v. 97, n. 10, p. 724-732, 2005. 

 

CASSAR, K. et al. Markers of coagulation activation, endothelial stimulation and 

inflammation in patients with peripheral arterial disease. European Journal of Vascular and 

Endovascular Surgery, v. 29, n. 2, p. 171-176, 2005. 

 

CASTRIOTA, G. et al. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonists inhibit 

adipocyte expression of alpha1-acid glycoprotein. Cell Biology International, v. 31, n. 6,     
p. 586-591, 2007. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Canale%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Castriota%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Peroxisome%20proliferator-activated%20receptor%20gamma%20agonists%20inhibit%20adipocyte%20expression%20of%20alpha1-acid%20glycoprotein


75 
 

CECILIANI, F.; GIORDANO, A.; SPAGNOLO V. The systemic reaction during 

inflammation: the acute-phase proteins. Protein and Peptide Letters, v. 9, n 3, p. 211-223, 
2002. 

 

CECILIANI, F.; POCACQUA, V. The acute phase protein alpha1-acid glycoprotein: a model 

for altered glycosylation during diseases. Current Protein and Peptide Science, v. 8, n. 1,   
p. 91-108, 2007. 

 

CHEN, S. B. et al. Serum C-reactive protein and white blood cell count in morbidly obese 

surgical patients. Obesity Surgery, v.19, n.4, p.461-466, 2009. 
 

CHRISTOU, N. V. et al. Surgery decreases long-term mortality, morbidity, and health care 
use in morbidly obese patients. Annals of Surgery, v.240, n. 3, p. 416-423, 2004. 

 

COOPER, D. S. et al. Management guidelines for patients with thyroid nodules and 
differentiated thyroid cancer. Thyroid, v. 16, n. 2, p. 109-142, 2006. 
 

CORREA, C. R. et al. Comparação entre a relação PCR/albumina e o índice de prognóstico 

inflamatório nutricional (IPIN). Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial,   
v. 38, n. 3, p. 183-190, 2002. 
 

CORREIA, M. I.; WAITZBERG, D. L. The impact of malnutrition on morbidity, mortality, 

length of hospital stay and costs evaluated through a multivariate model analysis. Clinical 

Nutrition, v. 22, n. 3, p. 235-239, 2003. 
 

CRIQUI, M. H. et al. Ethnicity and peripheral arterial disease: the San Diego Population 

Study. Circulation, v. 112, n. 17, p. 2703-2707, 2005. 
 

CURADO, M. P. et al. Cancer incidence in five continents, Volume IX. Lyon: International 

Agency for Research on Cancer, n. 160, 2007. 897 p. 

 

CURB, J. D. et al. Peripheral artery disease and cardiovascular risk factors in the elder ly. The 

Honolulu Heart Program. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, v. 16, n. 12, 
p. 1495-1500, 1996. 

 

CURRY, F. E.; RUTLEDGE, J. C.; LENZ, J. F. Modulation of microvessel wall charge by 

plasma glycoprotein orosomucoid. American Journal of Physiology, v. 257, n. 5, p. 1354-
1359, 1989. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ceciliani%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Giordano%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Spagnolo%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ceciliani%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pocacqua%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17305563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Christou%20NV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15319713
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Correia%20MI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Waitzberg%20DL%22%5BAuthor%5D


76 
 

DANAEI, G. et al. Comparative Risk Assessment collaborating group (Cancers). Causes of 

cancer in the world: comparative risk assessment of nine behavioral and environmental risk 
factors. Lancet, v. 366, n. 9499, p. 1784-1793, 2005. 

 

DAVENPORT, D. L. et al. Preoperative risk factors and surgical complexity are more 

predictive of costs than postoperative complications: a case study using the National Surgical 
Quality Improvement Program (NSQIP) database. Annals of Surgery, v. 242, n. 4, p. 463-

468, 2005. 
 

DAVENPORT, D. L.; RITCHIE, J. D.; XENOS E. S. Incidence and Risk Factors for 30-
Day Postdischarge Mortality in Patients With Vascular Disease Undergoing Major Lower 

Extremity Amputation. Annals of Vascular Surgery, v.26, n. 2, p. 219-224, 2012. 
 

DAVIDSON B. J. et al. Complications from planned, posttreatment neck dissections. 
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, v. 125, n. 4, p. 401-405, 1999. 

 

DESSI, M. et al. The usefulness of the prognostic inflammatory and nutritional index (PINI) 

in a haemodialysis population. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, v. 19,   
n. 11, p. 811-815, 2009.  

 

DHINGRA, R. et al. C-reactive protein, inflammatory conditions, and cardiovascular disease 

risk. American Journal of Medicine , v. 120, n. 12, p. 1054-1062, 2007. 
 

DIEHM, C. et al. High prevalence of peripheral arterial disease and co-morbidity in 6880 
primary care patients: cross-sectional study. Atherosclerosis, v. 172, n. 1, p. 95-105, 2004. 

 

DIETZE-SCHROEDER, D. et al. Autocrine action of adiponectin on human fat cells prevents 
the release of insulin resistance inducing factors. Diabetes, v. 54, n. 7, p. 2003-2011, 2005. 
 

DU CLOS, T. W.; MOLD C. C-reactive protein: an activator of innate immunity and a 

modulator of adaptive immunity. Immunologic Research, v. 30, n. 3, p. 261-277, 2004. 
 

EISERICH, J. P. et al. Myeloperoxidase, a leukocyte-derived vascular NO oxidase. Science, 
v. 269, n. 5577, p. 2391-2394, 2002. 

 

ELAHI, M. M. et al. Score based on hypoalbuminemia and elevated C-reactive protein 

predicts survival in patients with advanced gastrointestinal cancer. Nutrition and Cancer,    
v. 48, n. 2, p. 171-173, 2004.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Davenport%20DL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16192806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Incidence%20and%20Risk%20Factors%20for%2030-Day%20Postdischarge%20Mortality%20in%20Patients%20With%20Vascular%20Disease%20Undergoing%20Major%20Lower%20Extremity%20Amputation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dess%C3%AC%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19361965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19361965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Du%20Clos%20TW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mold%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=DU%20CLOS%3B%20MOLD%2C%202004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eiserich%20JP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12089442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Elahi%20MM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15231451


77 
 

FANTUZZI, G. Adipose tissue, adipokines, and inflammation. Journal of Allergy and 

Clinical Immunology, v.115, n. 5, p. 911-919, 2005. 
 

FEJES-TÓTH, G.; NÁRAY-FEJES-TÓTH, A. Early aldosterone-regulated genes in 
cardiomyocytes: clues to cardiac remodeling? Endocrinology, v. 148, n. 4, p. 1502-1510, 

2007. 
 

FELEKIS D. et al. Effect of perioperative immune-enhanced enteral nutrition of 
inflammatory response, nutritional status and outcomes in head and neck cancer patients 

undergoing major surgery. Nutrition and Cancer, v. 62, n. 8, p. 1105-1112, 2010. 
 

FERLAY, J. et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. 
International Journal of Cancer, v. 127, n. 12, p. 2893-917, 2010. 

 

FORASASSI, C. et al. Inflammation and disability as risk factors for mortality 
in elderly acute care patients. Archives of Gerontology and Geriatrics , v. 48, n. 3, p. 406-
410, 2009. 

 

FOURNIER, T. et al. Inducible expression and regulation of the alpha 1-acid glycoprotein 
gene by alveolar macrophages: prostaglandin E2 and cyclic AMP act as new positive stimuli. 
Journal of Immunology, v. 163, n. 5, p. 2883-2890, 1999. 

 

FOURNIER, T.; MEDJOUBI, N. N.; PORQUET, D. Alpha-1-Acid glycoprotein. Biochimica 

et Biophysica Acta, v. 1482, n. 1-2, p. 157-171, 2000. 
 

FOWKES, F. G. et al. Distribution of a subclinical marker of cardiovascular risk, the ankle 

brachial index, in a rural African population: SASPI study.  European Journal of 

Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, v. 13, n. 6, p. 964-969, 2006a. 
 

FOWKES, F. G. et al. Ankle-brachial index and extent of atherothrombosis in 8891 patients 

with or at risk of vascular disease: results of the international AGATHA study. European 

Heart Journal, v. 27, n. 15, p. 1861-1867, 2006b. 
 

FRANCESCHI, S. et al. A pooled analysis of case-control studies of thyroid cancer. IV. 

Benign thyroid diseases. Cancer Causes and Control, v. 10, n. 6, p. 583-595, 1999. 
 

FREEDMAN, N. D. et al. Fruit and vegetable intake and head and neck cancer risk in a large 
United States prospective cohort study. International Journal of Cancer, v. 122, n. 10,       

p. 2330-2336, 2008. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fantuzzi%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15867843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15867843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fejes-T%C3%B3th%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22N%C3%A1ray-Fejes-T%C3%B3th%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Early%20aldosterone-regulated%20genes%20in%20cardiomyocytes%3A%20clues%20to%20cardiac%20remodeling%3F
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Effect%20of%20Perioperative%20Immuno-Enhanced%20Enteral%20Nutrition%20on%20Inflammatory%20Response%2C%20Nutritional%20Status%2C%20and%20Outcomes%20in%20Head%20and%20Neck%20Cancer%20Patients%20Undergoing%20Major%20Surgery
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Forasassi%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18456352
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fournier%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10453035


78 
 

GABAY, C.; KUSHNER, I. Acute-phase proteins and other systemic responses to 

inflammation. New England Journal of Medicine , v. 340, n. 6, p. 448-454, 1999. 
 

GAHMBERG, C. G.; ANDERSSON, L. C. Leukocyte surface origin of human alpha1-
acid glycoprotein (orosomucoid). Journal of Experimental Medicine , v. 148, n. 2, p. 507-

521, 1978. 
 

GALIC, S.; OAKHILL, J. S.; STEINBERG, G.R. Adipose tissue as an endocrine organ. 
Molecular and Cellular Endocrinology, v. 316, n. 2, p. 129-139, 2010. 

 

GARIBALLA, S.; FORSTER, S. Effects of acute-phase response on nutritional status and 
clinical outcome of hospitalized patients. Nutrition, v. 22, n. 7-8, p. 750-757, 2006. 
 

GENDLER, S. J. et al. Synthesis of alpha 1-antichymotrypsin and alpha 1-acid glycoprotein 

by human breast epithelial cells. Cancer Research, v. 42, n. 11, p. 4567-4573, 1982. 
 

GERMANO, G.; ALLAVENA, P.; MANTOVANI, A. Cytokines as a key component of 
cancer-related inflammation. Cytokine, v. 43, n. 3, p. 374-379, 2008. 

 

GIACOBBE, D. T.; MURRAY, M. J. Vascular disease and inflammation. Anesthesiology 

Clinics of North America, v. 22, n. 2, p. 183-197, 2004. 
 

GIBBS J. et al. Preoperative serum albumin level as a predictor of operative mortality and 
morbidity: results from the National VA Surgical Risk Study. Archives of Surgery, v. 134,   

n. 1, p. 36-42, 1999. 
 

GOLDSBY, R. A.; KINDT, T. J.; OSBORNE, B. A. Immunology. 6ª ed. Nova York: W.H. 
Freeman, 2007.  

 

GRUYS, E. et al. Acute phase reaction and acute phase proteins. Journal of Zhejiang 

University Science B, v. 6, n. 11, p. 1045-1056, 2005. 
 

GUH, D.P. et al. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a 

systematic review and meta-analysis. BMC Public Health, v. 9, n. 88, 2009. 
 

GUHA, N. et al. Oral health and risk of squamous-cell carcinoma of the head and neck and 
esophagus: results of two multicentric case-control studies. American Journal of 

Epidemiology, v. 166, n. 10, p. 1159-1173, 2007. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gabay%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kushner%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gahmberg%20CG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andersson%20LC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leukocyte%20surface%20origin%20of%20human%20alpha1-acid%20glycoprotein%20(orosomucoid)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Galic%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oakhill%20JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Steinberg%20GR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19723556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16815489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16815489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gendler%20SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Synthesis%20of%20alpha-1%20antichymotrypsin%20and%20alpha1-acid%20glycoprotein%20by%20human%20breast%20epithelial%20cells
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Germano%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Allavena%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mantovani%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18701317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Giacobbe%20DT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murray%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15182864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15182864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9927128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gruys%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guh%20DP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19320986


79 
 

HANSSON, G. K.; LIBBY, P. The immune response in atherosclerosis: a double-edged 

sword. Nature Reviews Immunology, v. 6, n. 7, p. 508-519, 2006. 
 

HARALDSSON, B.; RIPPE, B. 1987. Orosomucoid as one of the serum components 
contributing to normal capillary permselectivity in rat skeletal muscle. Acta Physiology 

Scandinavian, v. 129, n. 1, p. 127–135, 1987. 
 

HÄRLE, P.; STRAUB, R. H. Leptin is a link between adipose tissue and inflammation. 
Annals of the New York Academy of Sciences , v. 1069, p. 454-462, 2006. 

 

HASHIBE, M. et al. Interaction between tobacco and alcohol use and the risk of head and 
neck cancer: pooled analysis in the International Head and Neck Cancer Epidemiology 
Consortium. Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, v. 18, n. 2, p. 541-550, 

2009. 
 

HELLERSTEIN, M. K.; MUNRO, H. N. Glycoconjugates as noninvasive probes of 
intrahepatic metabolism: II. Application to measurement of plasma alpha 1-acid glycoprotein 

turnover during inflammation. Metabolism, v.36, n.10, p. 995-1000, 1987. 
 

HENRY, O. F. et al. Alpha 1-acid glycoprotein is an independent predictor of in-hospital 
death in the elderly. Age and Ageing, v. 32, n. 1, p. 37-42, 2003. 

 

HERRERO, R. et al. Human papillomavirus and oral cancer: the International Agency for 
Research on Cancer multicenter study. Journal of the National Cancer Institute , v. 95,       
n. 23, p. 1772-1783, 2003. 

 

HIGGINS, P. A. et al. Assessing nutritional status in chronically ill adult patients. American 

Journal of Critical Care, v. 15, n. 2, p. 166-176, 2006. 
 

HIRSCH, A. T. et al. ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for the management of patients 

with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a 
collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society 
for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society 

for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and 
the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop 

Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease): endorsed by the 
American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; National Heart, 
Lung, and Blood Institute; Society for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society 

Consensus; and Vascular Disease Foundation. Circulation, v. 113, n. 11, p. 463-654, 2006. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hansson%20GK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Libby%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16778830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22H%C3%A4rle%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Straub%20RH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16855173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16855173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hellerstein%20MK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Munro%20HN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3657518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hirsch%20AT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16549646


80 
 

HIRSCH, A. T. et al. Peripheral arterial disease detection, awareness, and treatment in 

primary care. Journal of the American Medical Association, v. 286, n.11, p. 1317-1324, 
2001. 

 

HOCHEPIED, T. et al. Alpha(1)-acid glycoprotein: an acute phase protein with inflammatory 

and immunomodulating properties. Cytokine and Growth Factor Reviews , v. 14, n. 1,        
p. 25–34, 2003. 

 

HOOGEVEEN, R. C. et al. Plasma MCP-1 level and risk for peripheral arterial disease and 

incident coronary heart disease: Atherosclerosis Risk in Communities study. Atherosclerosis, 
v.183, n. 2, p. 301-307, 2005. 

 

HOPKINS, S. J. Central nervous system recognition of peripheral inflammation: a neural, 

hormonal collaboration. Acta Biomedica, v. 78, p. 231-247, 2007. Suppl. 1. 
 

INGENBLEEK, Y.; CARPENTIER, Y. A. A prognostic inflammatory and nutritional index 
scoring critically ill patients. International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 

v.55, n. 1, p. 91-101, 1985. 
 

JEMAL, A. et al. Global cancer statistics. CA: A Cancer Journal for Clinicians , v. 61, n. 2, 
p. 69-90, 2011. 

 

JOSHIPURA, K. J. et al. Periodontal disease and biomarkers related to cardiovascular 
disease. Journal of Dental Research, v. 83, n. 2, p. 151-155, 2004. 
 

KAHN, S. E. et al. ADOPT Study Group. Obesity is a major determinant of the association 

of C-reactive protein levels and the metabolic syndrome in type 2 diabetes. Diabetes, v. 55,    
n. 8, p. 2357-2364, 2006. 
 

KAPSIMALIS, F. et al. Association of sleep apnea severity and obesity 

with insulin resistance, C-reactive protein, and leptin levels in male patients with obstructive 
sleep apnea. Lung, v. 186, n. 4, p. 209-217, 2008. 
 

KARASTERGIOU, K.; MOHAMED-ALI, V. The autocrine and paracrine roles of 

adipokines. Molecular and Cellular Endocrinology, v. 318, n. 1-2, p. 69-78, 2010. 
 

KARLSSON, J. et al. Ten-year trends in health-related quality of life after surgical and 
conventional treatment for severe obesity: the SOS intervention study. International Journal 

of Obesity, v. 31, n. 8, p. 1248-1261, 2007. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hopkins%20SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17465337
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kahn%20SE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22ADOPT%20Study%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kapsimalis%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18365276
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Karastergiou%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mohamed-Ali%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19948207


81 
 

KIM, K. H. et al. Dominant inhibitory adipocyte specific secretory factor (ADSF)/resistin 

enhances adipogenesis and improves insulin sensitivity. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of The Unites States of America, v. 101, n. 17, p. 6780-6785, 2004. 

 

KIM, S. J.; NIAN, C.; McINTOSH, C. H. Resistin is a key mediator of glucose dependent 

insulinotropic polypeptide (GIP) stimulation of lipoprotein lipase (LPL) activity in 
adipocytes. The Journal of Biological Chemistry, v. 282, n. 47, p. 34139-34147, 2007. 

 

KOENIG, W.; KHUSEYINOVA, N. Biomarkers of atherosclerotic plaque instability and 

rupture. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, v. 27, n. 1, p. 15-26, 2007. 
 

KOMPOTI, M. et al. Serum C-reactive protein at admission predicts in-hospital mortality in 
medical patients. European Journal of Internal Medicine , v. 19, n. 4, p. 261-265, 2008. 

 

KREMER J. M. H.; WILTING, J.; JANSSEN, L. H. Drug binding to human alpha-1-acid 
glycoprotein in health and disease. Pharmacological Reviews, v. 40, n. 1, p. 1-47, 1988. 
 

KUSMINSKI, C. M. et al. The in vitro effects of resistin on the innate immune signaling 

pathway in isolated human subcutaneous adipocytes. Journal of Clinical Endocrinology 

and Metabolism, v. 92, n. 1, p. 270-6, 2007. 
 

LAMINA, C. et al; Kora Study Group. Association of ankle-brachial index and plaques in the 

carotid and femoral arteries with cardiovascular events and total mortality in a population-
based study with 13 years of follow-up. European Heart Journal, v. 27, n.21, p. 2580-2587, 
2006. 

 

LASKY, F. D. et al. Evaluation of a bromocresol purple method for the determination of 
albumin adapted to the DuPont aca discrete clinical analyzer. Clinical Biochemistry, v. 18,    
n. 5, p. 290-296, 1985. 

 

LAURBERG, P. et al. Iodine intake as a determinant of thyroid disorders in populations. Best 

Practice and Research: Clinical Endocrinology and Metabolism, v. 24, n. 1, p. 13-27, 
2010. 

 

LAWRENCE, T.; GILROY, D. W. Chronic inflammation: a failure of resolution? 
International Journal of Experimental Pathology, v. 88, n. 2, p. 85-94, 2007. 
 

LEDUE, T. B. et al Analytical evaluation of particle-enhanced immunonephelometric assays 

for C-reactive protein, serum amyloid A and mannose-binding protein in human serum. 
Annals of Clinical Biochemistry, v. 35, pt. 6, p.745-753, 1998. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lasky%20FD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Laurberg%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20172467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20172467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lawrence%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gilroy%20DW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ledue%20TB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9838988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9838988


82 
 

LEE, Y. S. et al. Adipocytokine orosomucoid integrates inflammatory and metabolic signals 

to preserve energy homeostasis by resolving immoderate inflammation. Journal of 

Biological Chemistry, v.285, n. 29, p. 22174-22185, 2010. 

 

LIBBY, P. Inflammation in atherosclerosis. Nature, v. 420, n. 6917, p. 868-874, 2002. 

 

LIBBY, P. Inflammatory mechanisms: the molecular basis of inflammation and disease. 
Nutrition Reviews, v. 65, n. 12, pt. 2, p. 140-146, 2007. 
 

LIBBY, P.; RIDKER, P. M.; MASERI, A. Inflammation and atherosclerosis. Circulation,     

v. 105, n. 9, p. 1135-1143, 2002.  
 

LIN, E.; CALVANO, S. E.; LOWRY, S. F. Inflammatory cytokines and cell response in 
surgery. Surgery, v. 127, n. 2, p. 117-126, 2000. 

 

LIN, Y. et al. Hyperglycemia-induced production of acute phase reactants in adipose tissue. 

Journal of Biological Chemistry, v. 276, n. 45, p. 42077-42083, 2001. 
 

LÖGDBERG, L.; WESTER, L. Immunocalins: a lipocalin subfamily that modulates immune 
and inflammatory responses. Biochimica et Biophysica Acta, v. 1482, n. 1-2, p. 284-297, 

2000. 
 

LU, X. et al. Preliminary comparative study on the effects of early enteral supplementation of 
synbiotics on severely burned patients. Chinese Journal of Burns, v. 20, n. 4, p. 198-201, 

2004. 
 

LUEDDE, T. et al. Losing balance: cytokine signaling and cell death in the context of 
hepatocyte injury and hepatic failure. European Cytokine Network, v. 13, n. 4, p. 377-383, 

2002.  
 

MAGGARD, M. A. et al. Meta-analysis: surgical treatment of obesity. Annals of Internal 

Medicine, v.142, n. 7, p. 547-559, 2005. 

 

MAIA, A. L. et al. Nódulos de Tireóide e Câncer Diferenciado de Tireóide: Consenso 
Brasileiro. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia, v. 51, n. 5, p. 867-93, 
2007.    

 

MAKDISSE, M. et al. A risk score for predicting peripheral arterial disease in individuals 75 
years or older. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 88, n. 6, p. 630-636, 2007. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20YS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adipocytokine%20Orosomucoid%20Integrates%20Inflammatory%20and
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adipocytokine%20Orosomucoid%20Integrates%20Inflammatory%20and
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Libby%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12490960
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Libby%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18240538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18240538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lin%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Calvano%20SE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lowry%20SF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lin%3B%20Calvano%3B%20Lowry%2C%202000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lin%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lu%20X%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Zhonghua%20Shao%20Shang%20Za%20Zhi.');


83 
 

MAKDISSE, M. et al. Prevalência e fatores de risco associados à doença arterial periférica no 

projeto Corações do Brasil. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 91, n. 6, p. 402-414, 
2008. 

 

MANTOVANI, A. et al. Cancer-related inflammation. Nature, v. 454, n. 7203, p. 436-444, 

2008. 
 

MARNELL, L.; MOLD, C.; DU CLOS, T. W. C-reactive protein: Ligands, receptors and role 
in inflammation. Clinical Imunology, v. 117, n. 2, p. 104-111, 2005. 

 

MARTINEZ CORDERO, E. et al. Alpha-1-acid glycoprotein, its local production and 
immunopathological participation in experimental pulmonary tuberculosis. Tuberculosis 

(Edinburgh), v. 88, n. 3, p. 203-211, 2008. 

 

MARSIK, C. et al. C-Reactive Protein and All-Cause Mortality in a Large Hospital-Based 
Cohort. Clinical Chemistry, v. 54, n. 2, p. 343-349, 2008. 
 

MATSUMOTO, K. et al. Alpha1-acid glycoprotein suppresses rat acute inflammatory paw 

edema through the inhibition of neutrophils activation and prostaglandin E2 generation. 
Biological and Pharmaceutical Bulletin, v. 30, n. 7, p. 1226-1230, 2007. 
 

McTIGUE K.; LARSON, J. C.; VALOSKI, A. Mortality and cardiac and vascular outcomes 

in extremely obese women. Journal of the American Medical Association, v. 296, n. 1,      
p. 79-86, 2006. 
 

MEDOW, M. A.; WEED, H. G.; SCHULLER, D. E. Simple predictors of survival in head 

and neck squamous cell carcinoma. Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 
v. 128, n. 11, p. 1282-1286, 2002. 
 

MENG, Y. X. et al. Association of C-reactive protein with surrogate measures of insulin 

resistance among nondiabetic US from National Health and Nutrition Examination Survey 
1999-2002. Clinical Chemistry, v. 53, n. 12, p. 2152-2159, 2007. 
 

MORLEY, J. J.; KUSHNER, I. Serum C-reative protein levels in disease. Annals of the New 

York Academy of Sciences, v. 389, p. 406-418, 1982. 
 

MONTECUCCO, F; MACH, F. Update on statin-mediated anti- inflammatory activities in 
atherosclerosis. Seminars in Immunopathology, v. 31, n. 1, p. 127-142, 2009. 

 

http://www.clinchem.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meng%20YX%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17951292


84 
 

MURABITO, J. M. et al. Prevalence and clinical correlates of peripheral arterial disease in 

the Framingham Offspring Study. American Heart Journal, v. 143, n. 6, p. 961-965, 2002. 
 

MURABITO, J. M. et al. The anklebrachial index in the elderly and risk of stroke, coronary 
disease, and death: the Framingham Study. Archives of Internal Medicine , v. 163, n. 16,      

p. 1939-1942, 2003. 
 

MUSE, E. D. et al. Role of resistin in diet-induced hepatic insulin resistance. Journal of 

Clinical Investigation, v.114, n. 2, p. 232-239, 2004. 

 

NEGRI, E. et al. Risk factors for medullary thyroid carcinoma: a pooled analysis. Cancer 

Causes and Control, v. 13, n. 4, p. 365-372, 2002. 
 

NEGRI, E. et al. Family history of cancer: Pooled analysis in the International Head and Neck 

Cancer Epidemiology Consortium. International Journal of Cancer, v. 124, n. 2, p. 394-
401, 2008. 
 

NELSON, K. A.; WALSH, D. The cancer anorexia-cachexia syndrome: a survey of the 

Prognostic Inflammatory and Nutritional Index (PINI) in advanced disease. Journal of Pain 

and Symptom Management, v. 24, n. 4, p.424-428, 2002. 
 

NEWMAN, A. B. et al. Ankle arm index as a marker of atherosclerosis in the Cardiovascular 

Health Study. Cardiovascular Heart Study (CHS) Collaborative Research Group. Circulation, 
v. 88, n. 3, p. 837-845, 1993. 
 

NICHOLSON, J. P.; WOLMARANS, M. R.; PARK, G. R. The role of albumin in critical 

illness. British Journal of Anaesthesia, v. 85, n. 4, p. 599-610, 2000.  
 

NORGREN, L. et al. TASC II Working Group. Inter-Society Consensus for the Management 
of Peripheral Arterial Disease (TASC II). Journal of Vascular Surgery, v. 45, p. 5S-67S, 

2007. 
 

OJALA, P. J. et al. Identification of alpha-1 acid glycoprotein as a lysophospholipid binding 
protein: a complementary role to albumin in the scavenging of lysophosphatidylcholine. 

Biochemistry, v. 45, n. 47, p. 14021-14031, 2006. 
 

OUCHI, N. et al. Adiponectin stimulates angiogenesis by promoting cross-talk between 
AMP-activated protein kinase and Akt signaling in endothelial cells. Journal of Biological 

Chemistry, v. 279, n. 2, p. 1304-1309, 2004. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Muse%20ED%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15254590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15254590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nelson%20KA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Walsh%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nicholson%20JP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wolmarans%20MR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Park%20GR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norgren%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22TASC%20II%20Working%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17223489


85 
 

OUCHI, N. et al. Reciprocal association of C-reactive protein with adiponectin in blood 

stream and adipose tissue. Circulation, v. 107, n. 5, p.671-674, 2003.  
 

OWENS C. D. et al. Elevated C-reactive protein levels are associated with postoperative 
events in patients undergoing lower extremity vein bypass surgery. Journal of Vascular 

Surgery,      v. 45, n. 1, p. 2-9, 2007. 
 

PACKARD R. R.; LICHTMAN, A. H.; LIBBY, P. Innate and adaptive immunity in 
atherosclerosis. Seminars in Immunopathology, v.31, n. 1, p. 5-22, 2009. 

 

PACINI, F. et al. European consensus for the management of patients with differentiated 
thyroid carcinoma of the follicular epithelium. European Journal of Endocrinology, v. 154, 
n. 6, p. 787-803, 2006. 

 

PADWAL, R. et al. Bariatric surgery: a systematic review and network meta-analysis of 
randomized trials. Obesity Reviews, v. 12, n. 8, p. 602-621, 2011. 
 

PEPYS, M. B.; HIRSCHFIELD, G. M. C-reactive protein: a critical update. Journal of 

Clinical Investigation, v. 111, n. 12, p. 1805-1812, 2003. 
 

PICOT, J. et al. The clinical effectiveness and cost-effectiveness of bariatric (weight loss) 
surgery for obesity: a systematic review and economic evaluation. Health Technology 

Assessment,  v. 13, n. 41, p. 1-190, 215-357 iii- iv, 2009. 
 

PRADHAN, A. D.; RIFAI, N.; RIDKER, P. M. Soluble intercellular adhesion molecule-1, 
soluble vascular adhesion molecule-1, and the development of symptomatic peripheral arterial 

disease in men. Circulation, v. 106, n. 7, p. 820-825, 2002. 
 

PUKHALSKII, A. L. et al. Alpha1-acid glycoprotein possesses in vitro pro- and 
antiinflammatory activities. Bulletin of Experimental Biology and Medicine , v. 131, n. 5,   

p. 479-481, 2001. 
 

PUKHALSKII, A. L. et al. Effect of glycoforms of alpha1-acid glycoprotein on in vitro 
production of tumor necrosis factor and interleukin-1 by mononuclear leukocytes from human 

peripheral blood. Bulletin of Experimental Biology and Medicine , v. 125, p. 79-83, 1998. 
 

QUINLAN, G. J.; MARTIN, G. S.; EVANS, T. W. Albumin: biochemical properties and 
therapeutic potential. Hepatology, v. 41, n. 6, p. 1211-1219, 2005. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Padwal%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21438991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pepys%20MB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hirschfield%20GM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12813013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12813013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Picot%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19726018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19726018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pukhal'skii%20AL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11550059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Quinlan%20GJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martin%20GS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Evans%20TW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15915465


86 
 

RAMADORI, G.; ARMBRUST, T. Cytokines in the liver. European Journal of 

Gastroenterology and Hepatology, v. 13, n. 7, p. 777-784, 2001. 
 

RHEE, P. Albumin. Journal of Trauma, v. 70, n. 5, p. 22-24, 2011.  
 

RIBEIREIRO T. et al. NAFLD and insulin resistance do not increase the risk of postoperative 

complications among patients undergoing bariatric surgery - a prospective analysis. Obesity 

Surgery, v. 21, n. 3, p. 310-315, 2011. 
 

RIDKER, P. M. et al. Plasma concentration of C-reactive protein and risk of developing 

peripheral vascular disease. Circulation, v. 97, n. 5, p. 425-428, 1998. 
 

ROCHE, M. et. al. The antioxidant properties of serum albumin. FEBS Letters, v. 582, n. 13,    
p. 1783-1787, 2008. 

 

RYAN, A. S. et al. Plasma adiponectin and leptin levels, body composition, and glucose 

utilization in adult women with wide ranges of age and obesity. Diabetes Care, v. 26, n. 8,    
p. 2383-2388, 2003. 

 

SCHILLINGER M. et al. Endovascular revascularization below the knee: 6-month results and 

predictive value of C-reactive protein level. Radiology, v. 227, n. 2, p. 419-425, 2003. 
 

SCHILLINGER M. et al. Vascular inflammation and percutaneous transluminal angioplasty 
of the femoropopliteal artery: association with restenosis. Radiology, v. 225, n. 1, p. 21-26, 

2002. 
 

SCHMID, K. Preparation and properties of an acid glycoprotein prepared from human 
plasma. Journal of the American Chemical Society, v. 72, n. 6, p. 2816, 1950. 

 

SCHNITZER, J. E.; PINNEY, E. Quantitation of specific binding of orosomucoid to cultured 
microvascular endothelium: role in capillary permeability. American Journal of Physiology, 
v. 263, n. 1, pt. 2, p. 48-55, 1992. 

 

SCHÖNFELD, D. L. et al. The 1.8-A crystal structure of α1-acid glycoprotein (orosomucoid) 
solved by UV RIP reveals the broad drug-binding activity of this human plasma lipocalin. 
Journal of Molecular Biology, v. 384, n. 2, p. 393-405, 2008. 

 

SCUDERI, P. et al. Alpha-globulins suppress human leukocyte tumor necrosis factor 
secretion. European Journal of Immunology, v. 19, n. 5, p. 939-942, 1989. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ramadori%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Armbrust%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rhee%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21841564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roche%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18474236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ryan%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12882866


87 
 

 

SELVIN, E.; ERLINGER, T. P. Prevalence of and risk factors for peripheral arterial disease 

in the United States: results from the National Health and Nutrition Examination Survey, 
1999-2000. Circulation, v. 110, n. 6, p. 738-43, 2004. 
 

SESSO, H. D. et al. C-reactive protein and the risk of developing hypertension. Journal of 

the American Medical Association, v. 290, n. 22, p.2945-2951, 2003. 
 

SIMONS, P. J. et al. Pro- inflammatory delipidizing cytokines reduce adiponectin secretion 
from human adipocytes without affecting adiponectin oligomerization. Journal of 

Endocrinology, v. 192, n. 2, p. 289-299, 2007. 
 

SJÖSTRÖM, L. et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. 
New England Journal of Medicine , v. 357, n. 8, p. 741-752, 2007. 

 

SOLÁ, E. et al. Parameters of inflammation in morbid obesity: lack of effect of moderate 

weight loss. Obesity Surgery, v. 19, n. 5, p. 571-576, 2009.  
 

SÖRENSSON, J. et al. Orosomucoid has a cAMP-dependent effect on human endothelial 
cells and inhibits the action of histamine. American Physiological Society American 

Journal of Physiology, v. 278, n. 5, p. 1725-1731, 2000. 
 

SOWERS, M. et al. C-reactive protein as a biomarker of emergent osteoarthritis. 
Osteoarthritis and Cartilage, v. 10, n. 8, p. 595-601, 2002. 

 

STEFANINI, G. F. et al. Lymphocyte membrane alpha-1-acid glycoprotein: a cellular 
synthesis during lymphocyte activation. Biochemistry International, v. 19, n. 2, p.397-403, 
1989. 

 

STONE P. A. et al. Factors affecting perioperative mortality and wound-related complications 
following major lower extremity amputations. Annals of Vascular Surgery, v. 20, n. 2,       
p. 209-216, 2006.   

 

TACKE, F.; LUEDDE, T.; TRAUTWEIN, C. Inflammatory pathways in liver homeostasis 
and liver injury. Clinical Reviews in Allergy and Immunology, v. 36, n. 1, p. 4-12, 2009. 
 

THEILGAARD-MÖNCH, K. et al. Highly glycosylated alpha1-acid glycoprotein is 

synthesized in myelocytes, stored in secondary granules, and released by activated 
neutrophils. Journal of Leukocyte Biology, v. 78, n. 2, p. 462-470, 2005. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Simons%20PJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17283229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17283229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sol%C3%A1%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parameters%20of%20inflammation%20in%20morbid%20obesity%3A%20lack%20of%20effect%20of%20moderate%20weight%20loss
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22S%C3%B6rensson%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stefanini%20GF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2684161
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Factors%20Affecting%20Perioperative%20Mortality%20and%20Wound-Related%20Complications%20Following%20Major%20Lower%20Extremity%20Amputations
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tacke%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Luedde%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Trautwein%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Theilgaard-M%C3%B6nch%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Highly%20glycosylated%20alpha1-acid%20glycoprotein%20is%20synthesized%20in%20myelocytes%2C%20stored%20in%20secondary%20granules%2C%20and%20released%20by%20activated%20neutrophils


88 
 

 

TILG, H. et al. Antiinflammatory properties of hepatic acute phase proteins: preferential 

induction of interleukin 1 (IL-1) receptor antagonist over IL-1 beta synthesis by human 
peripheral blood mononuclear cells. Journal of Experimental Medicine , v. 178, n. 5,          
p. 1629-1636, 1993. 

 

TILLET, W. S.; FRANCIS, T. Serological reactions in pneumonia with a nonprotein fraction 
from pneumococcus. Journal of Experimental Medicine , v. 52, p. 561-571, 1930. 
 

TRAYHURN, P. Adipocyte biology. Obesity reviews, v. 8, p. 41S-44S, 2007.  

 

TURNER P. L. et al. A nomogram for predicting surgical complications in bariatric surgery 

patients. Obesity Surgery, v. 21, n. 5, p. 655-662, 2011. 
 

TZOULAKI, I. et al. C-reactive protein, interleukin-6, and soluble adhesion molecules as 
predictors of progressive peripheral atherosclerosis in the general population: Edinburgh 

Artery Study. Circulation, v.112, n. 7, p. 976-983, 2005. 
 

TZOULAKI, I. et al. Inflammatory, haemostatic, and rheological markers for incident 
peripheral arterial disease: Edinburgh Artery Study. European Heart Journal, v. 28, n. 3,     

p. 354-362, 2007. 
 

VEHE, K. L. et al. The prognostic inflammatory and nutritional index in traumatized patients 
receiving enteral nutrition support. Journal of the American College of Nutrition, v. 10,     

n. 4, p. 355-363, 1991. 
 

VENUGOPAL, S. K.; DEVARAJ, S.; JIALAL, I. Macrophage conditioned medium induces 
the expression of C-reactive protein in human aortic endothelial cells: potential for 

paracrine/autocrine effects. American Journal of Pathology, v. 166, n. 4, p. 1265–1271, 
2005. 

 

WANG, X. et al. Nosocomial mortality and early prediction of patients with 

severe acute pancreatitis. Journal of Gastroenterology and Hepatology, v. 25, n. 8, p. 1386-
1393, 2010. 

 

WEIMER, H. E.; MEHL, J. W.; WINZLER, R. J. Studies on the mucoproteins of human 

plasma. V. Isolation and characterization of a homogeneous mucoprotein. Journal of 

Biological Chemistry, v. 185, n. 2, p. 561-568, 1950. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Trayhurn%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17316300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vehe%20KL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wang%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22WEIMER%20HE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22MEHL%20JW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22WINZLER%20RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weimer%2C%20Mehl%2C%20Winzler
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weimer%2C%20Mehl%2C%20Winzler


89 
 

WEISBERG, S. P. et al. Obesity is associated with macrophage accumulation in adipose 

tissue. Journal of Clinical Investigation, v. 112, n. 12, p. 1796-1808, 2003. 
 

WIGMORE, S. J. et al. Interleukin-8 can mediate acute-phase protein production by isolated 
human hepatocytes. American Journal of Physiology, v. 273, n. 4, pt. 1, p. 720-726, 1997. 

 

WILDING, J. P. H. Pathophysiology and aetiology of obesity.  Medicine, v. 34, n; 12, p. 501-
505, 2006. 
 

WILDMAN, R. P. et al. Relation of inflammation to peripheral arterial disease in the National 

Health and Nutrition Examination Survey, 1999–2002. American Journal of Cardiology,    
v. 96, n. 11, p. 1579-1583, 2005. 
 

WINDGASSEN, E. B. et al. C-reactive protein and high-sensitivity C-reactive protein: an 

update for clinicians. Postgraduate Medicine, v. 123, n. 1, p. 114-119, 2011.  
 

WOLOSHIN, S.; SCHWARTZ, L. M. Distribution of C-reactive protein values in the United 
States. New England Journal of Medicine , v. 352, n. 15, p. 1611-1613, 2005. 

 

WORLD MEDICAL ASSOCIATION. Declaration of Helsinki, Seoul, 59nd General 

Assembly-WMA. 2008. Disponível em: 
 <http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html> Acesso em: 30 Jan. 2012.  

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Fact sheet: obesity and overweight. 2011. 

Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html>. Acesso 
em: 22 nov. 2011. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. International guide for monitoring alcohol 

consumption and related harm. Geneva: WHO, 2000a. 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Technical Report, nº 894. Obesity: preventing and 

managing the global epidemic. Geneva: WHO, 2000b. 

 

WU, H. et al. T-cell accumulation and regulated on activation, normal T cell expressed and 
secreted upregulation in adipose tissue in obesity. Circulation, v. 115, n. 8, p. 1029-1038, 
2007. 

 

YASOJIMA, K. et al. Generation of C-reactive protein and complement components in 
atherosclerotic plaques. American Journal of Pathology, v. 158, n. 3, p. 1039-1051, 2001. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wigmore%20SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Windgassen%20EB%22%5BAuthor%5D
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html


90 
 

 

ZACHO, J.; TYBJAERG-HANSEN, A.; NORDESTGAARD, B.G. C-reactive protein and 

all-cause mortality-the Copenhagen City Heart Study. European Heart Journal, v. 31, n.13, 
p. 1624-1632, 2010. 
 

ZHENG, Z. J. et al. ARIC Investigators. Lower extremity arterial disease assessed by 

anklebrachial index in a middle-aged population of African Americans and whites: the 
Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. American Journal of Preventive 

Medicine, v. 29, n. 5, p. 42S-49S, 2005. 

 

ZIMMERMAN, M. A. et al. Diagnostic implications of C-reactive protein. Archives of 

Surgery, v. 138, n. 2, p. 220-224, 2003. 
 

ZSILA, F.; MÁDY, G. Biliverdin is the endogenous ligand of human serum alpha1-acid 

glycoprotein. Biochemical and Biophysical Research Communications, v. 372, n. 3,         
p. 503-507, 2008. 
 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/search?author1=Jeppe+Zacho&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tybjaerg-Hansen%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nordestgaard%20BG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zimmerman%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12578424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12578424


91 
 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
ÍNDICE DE PROGNÓSTICO INFLAMATÓRIO E NUTRICIONAL DE PACIENTES 

ADULTOS HOSPITALIZADOS EM SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE 

 

O(a) Senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa. Antes de decidir se 

deseja participar, é importante que o(a) Senhor(a) entenda porque esta pesquisa está sendo 
realizada, como suas informações serão usadas, o que o estudo envolve e os possíveis 
benefícios, riscos e desconfortos envolvidos. Por favor, leia com atenção e cuidado as 

informações a seguir e se desejar, discuta com sua família, para que a sua participação possa 
ser uma decisão bem informada. 

Indivíduos hospitalizados quando apresentam inflamação ou desnutrição estão sujeitos 
a uma maior taxa de mortalidade e tempo de internação hospitalar, além de desenvolverem 
complicações relacionadas à doença de base. A fim de avaliar marcadores inflamatórios e do 

estado nutricional de indivíduos adultos internados no Hospital Universitário Polydoro Ernani 
de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC), gostaríamos de 

convidá-lo a participar do estudo intitulado “Índice de Prognóstico Inflamatório e 

Nutricional de pacientes adultos hospitalizados em serviços de alta complexidade”.  
Este impresso contém informações para a participação voluntária do(a) Senhor(a) 

neste estudo, que visa avaliar a inflamação e desnutrição em indivíduos adultos internados em 
serviços de alta complexidade, ou seja, serviços de saúde qualificados, envolvendo alta 

tecnologia e alto custo. Este estudo está sendo realizado no HU/UFSC, situado no bairro 
Trindade, município de Florianópolis - SC. O pesquisador principal é nutricionista, doutor e 
professor titular do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

Espera-se que esta avaliação possa identificar precocemente alterações no estado 
nutricional e inflamatório, favorecendo a adoção de medidas para reduzir as complicações, a 

mortalidade e os custos hospitalares em indivíduos adultos internados em serviços de saúde 
de alta complexidade. 

Cabe ao Senhor(a) decidir se irá ou não participar. Mesmo que o(a) Senhor(a) não 

queira participar do estudo, o(a) Senhor(a) não terá nenhuma desvantagem, inclusive em 
relação ao tratamento médico e aos cuidados que tenha direito a receber. Se decidir participar, 

o(a) Senhor(a) irá assinar este Termo de Consentimento, mas mesmo depois de assinado é 

garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição.  

Caso aceite participar, será coletada uma amostra de sangue do(a) Senhor(a) no 
HU/UFSC para avaliação bioquímica laboratorial. Além disso, seus dados de prontuário serão 

utilizados para a pesquisa. 
Não há despesas pessoais para o(a) Senhor(a) em qualquer fase do estudo. Também 

não há compensação financeira relacionada à sua participação na pesquisa. 

 Se o(a) Senhor(a) estiver de acordo em participar do estudo, garantimos que as 
informações fornecidas serão confidenciais e só serão utilizadas neste trabalho com a 

finalidade de gerar conhecimento em saúde. Apenas o pesquisador e colaboradores 
(nutricionistas vinculados ao HU/UFSC) terão acesso aos dados. O pesquisador tem o 
compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. Não serão 

tiradas fotos, nem realizadas filmagens ou qualquer tipo de gravação. As informações obtidas 
serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de 

nenhum paciente.  
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Em qualquer etapa do estudo, o(a) Senhor(a) terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas sobre o trabalho. Os 
principais investigadores são o Nutricionista Residente Ricardo Fernandes e o Professor 

Erasmo Benício Santos de Moraes Trindade , que podem ser encontrados no serviço de 
Nutrição do Hospital Universitário e no Departamento de Nutrição do Centro de Ciências da 
Saúde da UFSC, pelos telefones (48) 3721-9789 e 9997-9941, ou através dos emails: 

ricardontr@gmail.com ou erasmotrindade@ccs.ufsc.br.  
 

 Segue abaixo os termos da declaração para poder participar do estudo: 
 
 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo “Índice de 

Prognóstico Inflamatório e Nutricional de pacientes adultos hospitalizados em serviços 

de alta complexidade”. 

 Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar, caso seja necessário. Concordo voluntariamente 
em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento: antes 

ou durante o mesmo; sem penalidades, prejuízo, perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.  Entendo que receberei uma cópia assinada 
deste termo de consentimento. 

 
 

 
_______________________________                             _____________ 
      Paciente ou representante legal         Data 

 
 

 
 Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.  

 
 

 
_______________________________             _____________ 
 Responsável pelo estudo         Data 
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APÊNDICE B -  Instrumento de coleta de dados 

 

ÍNDICE DE PROGNÓSTICO INFLAMATÓRIO E NUTRICIONAL DE PACIENTES 

ADULTOS HOSPITALIZADOS EM SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE 

1. Nome:                                                            

2. Número Prontuário HU: _________________ 3. Nasc.:____/____/______ 

4. Idade: 5.  

6. Data internação: ___/___/____ 7. Data Alta Hospitalar: ___/___/____ 8. Duração: __________ 

9. Diagnóstico atual: 

10. Doenças associadas:    Sim  Não    Quais: __________________________________________  

11. Complicações pós-operatórias: Sim  Não    Quais: ____________________________________ 

12. Medicações em uso: Sim  Não    Quais: ____________________________________________ 

13. Etilis mo:    Sim       Não     

14. Tabagismo:   Sim       Não    

15. Consumo de drogas:    Sim       Não     

16. PCR (mg/L):                                         17. ALB (g/dL):  

18. α1-GA (mg/dL):                                     

19. Relação PCR/ALB:          0,4-1,2       1,2-2,0       >2,0 

20.      21. Suporte Ventilatório:   

22.         23. Data óbito.:____/____/______  

24. Causa do óbito: 

 

 


