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RESUMO
Introdução: O processo aterosclerótico parece ter início na infância e agravar-se
com a elevação da glicemia e colesterol séricos. A proteína C reactiva (PCR) é
um marcador bioquímico independente do risco de Doença Cardiovascular (DCV)
em adultos, mas a sua relação com a dislipidemia e outros factores de risco em
adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) permanece ainda desconhecida.
Objectivo: Estudar a associação entre os níveis de PCR e o perfil lipídico em
crianças e adolescentes com DM1.
Métodos: A amostra foi constituída por 77 crianças/adolescentes (M=40; F=37)
com DM1 e idades compreendidas entre os 7 e 19 anos, seguidas na consulta
externa de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica (HSJ). Foi realizada a
avaliação antropométrica, bioquímica e registo dos valores de pressão arterial.
Resultados: A amostra estudada apresentava uma média de duração da doença
de 8,44 ± 2,88 anos. Da população diabética total, 18,18% (n=14) tinham valores
de PCR superiores aos valores de referência (≥3 mg/dL). Valores elevados de
PCR foram fracamente associados com valores elevados de triglicerídeos e com
o excesso de peso/obesidade. Apesar das restantes variáveis lipídicas não
estarem correlacionadas com a PCR, observou-se que 44,16% (n=34) das
crianças/adolescentes apresentavam alterações dos níveis de colesterol total e
54,55% (n=42) apresentavam alterações dos níveis de colesterol LDL. A
prevalência de excesso de peso e obesidade foi de 18,18% (n=14) e 6,49% (n=5),
respectivamente.
Conclusão: Neste estudo a PCR não foi fortemente associada com um perfil
lipídico desfavorável. Contudo, algumas crianças e adolescentes diabéticos
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apresentam alterações no seu perfil lipídico, as quais, possivelmente, serão
factores de risco de DCV.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 1, Proteína C Reactiva, Perfil lipídico,
Processo Aterosclerótico
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ABSTRACT
Introduction: The atherosclerotic process appears to begin during childhood and
becomes worse when glycaemia and cholesterol levels increase. C-reactive
protein (CRP) is an independent biochemical marker of cardiovascular disease
(CVD) risk in adults, but its relation to dyslipidemia and other risk factors in
adolescents with type 1 diabetes mellitus (T1DM) is unknown.
Objective: To study the association between CRP levels and lipids in young
subjects with T1DM.
Methods: The sample was constituted by 77 infants/adolescents (M=40; F=37)
with T1DM and ages between 7 and 19 years-old, attending the Diabetes
Paediatric extern consultation (HSJ). It was realized anthropometric evaluation,
biochemist and register of blood pressure values.
Results: The average of the disease duration for the sample studied was 8,44 ±
2,88 years. From the totality of the diabetic population, 18,18% (n=14) had CRP
levels higher than the recommended (≥3 mg/dL). Elevated CRP levels were
weakly associated with elevated triglycerides levels and overweight/obesity. In
spite of the remaining lipids were not correlated with CRP, it was observed that
44,16% (n=34) of the infants/adolescents presented changes in the levels of total
cholesterol and 54,55% (n=42) presented changes in the levels of LDL cholesterol.
The prevalence of overweight and obesity was 18,18% (n=14) and 6,49% (n=5),
respectively.
Conclusion: In this study CRP was not strongly associated with unfavourable lipid
profile. However, some of the diabetic infants/adolescents presented changes in
their lipid profile, those, probably will be risk factors of CVD.
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INTRODUÇÃO
A Diabetes Mellitus (DM) abrange um grupo de alterações metabólicas que
compartilham o fenótipo comum de hiperglicemia como resultado de defeitos na
secreção de insulina, acção de insulina, ou ambas. A deficiente acção da insulina
nos tecidos alvo, tanto pela secreção inadequada de insulina como pela
diminuição da resposta à insulina pelos tecidos, leva a alterações no metabolismo
dos hidratos de carbono, lípidos e proteínas (1-3).
As consequências agudas da diabetes, podem observar-se aquando da
apresentação inicial, incluem cetoacidose diabética e estado hiperosmolar
hiperglicémico (2).
As complicações a longo prazo da diabetes, complicações crónicas, abrangem a
retinopatia com potencial perda de visão; nefropatia que leva a falência renal;
neuropatia periférica com risco de deformação, ulceração e amputação dos pés;
neuropatia do sistema nervoso autónomo causando sintomas gastrointestinais,
geniturinários e cardiovasculares, e disfunção sexual
diabetes

têm

uma

incidência

aumentada

de

(1, 2)

. Indivíduos com

doença

cardiovascular

aterosclerótica, doença arterial periférica e doença cerebrovascular (1).
Actualmente, a DM é classificada com base no processo patogénico que leva à
hiperglicemia. Em 1997, a American Diabetes Association (ADA) publicou novos
critérios de diagnóstico e classificação; em 2003 modificações foram feitas
relativamente ao diagnóstico de hipoglicemia em jejum. A classificação da
diabetes inclui 4 classes clínicas – Diabetes Mellitus tipo 1, Diabetes Mellitus tipo
2, Diabetes Mellitus Gestacional e um último grupo, que inclui tipos específicos de
Diabetes devido a outras causas (4).
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A Diabetes Mellitus tipo 1 é uma doença crónica actualmente considerada a
endocrinopatia mais prevalente na infância e na adolescência. De todos os casos
com DM1, cerca de 75% são diagnosticados em indivíduos com menos de 18
anos de idade (1, 4-6).
Neste tipo de diabetes a produção de insulina é escassa ou nula, em
consequência da destruição auto-imune das células que produzem insulina,
células β, no pâncreas

(1-3)

. A destruição auto-imune das células β está associada

a múltiplas predisposições genéticas e também a factores ambientais, ainda
pouco definidos (1).

A DCV é a principal causa de morbilidade e mortalidade em pacientes com DM1
(7-10)

. Indivíduos com diabetes têm um número coincidente de factores de risco

tradicionais de DCV, incluindo dislipidemia e hipertensão (10, 11).
A intensificação do tratamento insulínico na DM1 resultou num melhor controlo
clínico e metabólico da doença, com um consequente aumento da esperança de
vida dos doentes

(6, 12)

. Este facto, associado ao aumento da prevalência de

excesso de peso e/ou obesidade com aumento da gordura visceral e dislipidemia
nestes doentes, pode contribuir para um maior risco de desenvolvimento de
complicações macrovasculares

(13)

. Ao contrário dos indivíduos com Diabetes

Mellitus tipo 2 (DM2), onde os factores de risco cardiovasculares estão
devidamente definidos, na população com DM1 esta relação ainda não está
completamente estabelecida (12, 14).
Indivíduos com DM1 têm um risco duas a quatro vezes superior de desenvolver
aterosclerose em relação à população não diabética

(6, 12)

e, nestes, os eventos

cardiovasculares são responsáveis, no máximo, por 44% da mortalidade total (6).
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Sabe-se que crianças e adolescentes com DM1 apresentam um desenvolvimento
precoce da doença aterosclerótica,

(15)

com maior rigidez e espessamento das

paredes arteriais quando comparadas com indivíduos não diabéticos, antes
mesmo da detecção clínica de complicações micro ou macrovasculares

(16, 17)

. As

complicações vasculares são mais frequentes, quando identificadas após o 5ºano
de duração da doença (18).

Os mecanismos responsáveis pelo risco aumentado de aterosclerose são ainda
pouco compreendidos. Evidências indicam que a hiperglicemia pode alterar as
propriedades anti-aterogénicas e anti-trombóticas do endotélio vascular

(19)

.

Possivelmente, a elevada frequência de dislipidemia em diabéticos pode também
ser fundamental nesta predisposição (20), bem como a hipertensão arterial (HTA) e
o índice de massa corporal (IMC)

(15)

. O ganho de peso, nestes indivíduos,

decorrente do tratamento insulínico intensivo, associado às mudanças no padrão
alimentar e ao sedentarismo, tem sido associado à presença de um perfil lipídico
mais aterogénico, com aumento de triglicerídeos, colesterol LDL, ApoB e
diminuiçao do colesterol HDL (6, 21).
Apesar de pacientes com DM1 serem jovens e, em geral não apresentarem
alterações lipídicas importantes, tornou-se de grande importância a identificação
da dislipidemia para minimizar o risco de complicações crónicas micro e
macrovasculares. Muitas vezes, estes doentes não apresentam alterações
quantitativas relevantes mas sim, alterações qualitativas na composição das suas
lipoproteínas

(6)

. A DM1 bem controlada não está associada a alterações lipídicas

importantes, quando examinadas por análises sanguíneas convencionais, uma
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vez

que

estas

medidas

não

providenciam informação

das

subclasses

lipoproteícas que podem ser importantes para o risco cardiovascular (15).
A participação do colesterol LDL oxidado neste processo tem sido apontada como
um factor fundamental no processo aterosclerótico em modelos animais, assim
como em humanos

(22)

. Da hiperglicemia crónica resulta uma maior oxidação e

glicosilação das partículas de colesterol LDL (23, 24), com acumulação de partículas
densas mais aterogénicas

(23)

. A oxidação do colesterol LDL assume grande

importância no início e no desenvolvimento da aterosclerose pela formação de
lípidos inflamatórios e pela modificação covalente desta partícula (6).

Estudos recentes têm demonstrado que a aterosclerose não é simplesmente uma
patologia de acumulação de lípidos e também que a inflamação tem um papel
fundamental na iniciação, progressão e desestabilização do ateroma

(25-27)

. Deste

modo, a aterosclerose tem sido progressivamente considerada como alteração
inflamatória crónica iniciada por danos vasculares (7, 28).
Um marcador de actividade inflamatória é o aumento das proteínas de fase aguda
circulantes produzidas pelo fígado, como a Proteína C reactiva, a alfa 1
glicoproteína ácida e o fibrinogénio

(26)

. Uma concentração aumentada das

proteínas de fase aguda tem sido descrita em indivíduos adultos tanto com DM1
como com DM2 (29, 30).
A PCR, uma proteína de fase aguda clássica, não está directamente envolvida no
processo de coagulação, mas é um marcador extremamente sensível de
inflamação, alterações tecidulares e infecção

(31, 32)

. O seu tempo médio de vida

(aproximadamente 19 horas) é curto mas idêntico em quaisquer condições, em
contraste com as proteínas de coagulação e virtualmente todas as outras
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proteínas de fase aguda. A velocidade relativa de síntese da PCR é o único
determinante da sua concentração plasmática

(31)

. Circulando a baixas

concentrações em indivíduos saudáveis, este marcador inflamatório, de produção
hepática, aumenta significativamente durante uma inflamação aguda (33). Cerca de
90% dos indivíduos aparentemente saudáveis têm concentrações de PCR
inferiores a 3mg/L e 99% têm concentrações inferiores a 10mg/L (32).
Na população geral, as concentrações séricas de PCR relacionam-se com a idade
e sexo, e para além disso tem-se verificado uma forte associação independente
com o IMC, o que sugere que o tecido adiposo tem papel activo no estado
inflamatório crónico (34).
Na população diabética, pensa-se que o aumento nas concentrações de PCR
seja, em parte, devido à hiperglicemia e aos produtos finais de glicosilação.
Contudo, não se sabe que outros factores determinam o aumento da actividade
inflamatória na DM1 (35).
A medição da PCR de fase aguda tem sido usada habitualmente para detectar e
monitorizar alterações inflamatórias em doentes com sepsis ou com doenças do
tecido conjuntivo. Recentemente, foi desenvolvida a análise da PCR de alta
sensibilidade que permite detectar pequenos mas significantes aumentos nos
níveis da PCR mesmo dentro de valores normais

(8, 36)

. A PCR de alta

sensibilidade é considerada como um marcador efectivo na avaliação da extensão
de DCV em estudos clínicos

(31, 37)

. Estudos experimentais demonstraram que a

PCR pode ser encontrada nas paredes arteriais afectadas pela aterosclerose,
mas não nas paredes de veias saudáveis

(38)

. Deste modo, uma importante e

potencial ligação entre a diabetes e a aterosclerose parece envolver um aumento
na PCR (39).
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Diferentes estudos observaram ainda uma PCR aumentada em jovens diabéticos
tipo 1 e com curta duração da doença em relação a controlos, sendo este
aumento relacionado directamente com os níveis de triglicerídeos (6, 31). Este facto
foi

observado

mesmo

em

diabéticos

macrovasculares, clinicamente detectadas

(6)

sem

complicações

micro

ou

. Num outro estudo, observou-se que

a PCR estava correlacianada com os triglicerídeos, mas não com as restantes
variáveis lipídicas

(29)

. No estudo prospectivo EURODIAB, a PCR foi positiva e

fortemente associada com os níveis de triglicerídeos e inversamente com o
colesterol HDL

(35)

. No Cardiovascular Health Study (CHS) a PCR foi também

positivamente correlacionada com os valores de triglicerídeos e inversamente
com o colesterol HDL, e foi ainda positivamente correlacionada com o IMC (40).
Estas evidências sugerem que estratégias para diminuir a actividade inflamatória
devem ser baseadas no perfil lipídico

(29)

. A prática de actividade física e adopção

de hábitos alimentares saudáveis devem ser encorajados como prevenção do
desenvolvimento da aterosclerose na infância (33).

Existem ainda poucos dados que determinem se uma PCR elevada está
associada com a dislipidemia em crianças e adolescentes e, consequentemente,
que se relaciona com maior risco de DCV.
Uma vez que estudos anteriores demonstraram que a dislipidemia é um factor de
risco de DCV em jovens com DM1

(41)

, que o processo aterosclerótico tem início

na infância e que é agravado pela elevação da glicemia e do colesterol

(42)

, o

presente trabalho de investigação teve como objectivo relacionar a PCR e o perfil
lipídico em crianças e adolescentes com DM1.
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OBJECTIVOS
Foram objectivos do presente trabalho:
•

Correlacionar os níveis séricos de Proteína C reactiva com o perfil lipídico
numa população de crianças/adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1;

•

Determinar a associação entre a PCR e o índice de massa corporal e a sua
relação com o estado de inflamação nesta população;

•

Verificar a ausência/presença de alterações lipídicas nos adolescentes
diabéticos tipo 1;

•

Estudar a associação entre a dislipidemia e o risco de aterosclerose em
crianças/adolescentes com DM1;

•

Destacar a importância de estabelecer o diagnóstico de dislipidemia nestes
pacientes e instituir terapêutica adequada precocemente.
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MATERIAL E MÉTODOS
Desenho de estudo
Neste trabalho de investigação realizou-se um estudo transversal que incluiu 77
crianças/adolescentes diabéticas tipo 1, seguidas na consulta externa de
Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica do Hospital de S. João (HSJ), EPE.

Selecção da Amostra
A amostra utilizada neste estudo foi uma amostra de conveniência, seleccionada
através dos processos clínicos das crianças/adolescentes que frequentaram a
consulta entre Outubro de 2007 e Março de 2008.
Foram incluídos neste estudo:
1. Crianças/adolescentes com diagnóstico de DM1;
2. Crianças/adolescentes com idades compreendidas entre os 7 e 19 anos;
3. Crianças/adolescentes com uma duração mínima da doença de 5 anos.
De 270 crianças/adolescentes diabéticas tipo 1 seleccionadas inicialmente, 137
apresentavam uma duração de diabetes inferior a 5 anos e 56 não tinham dados
bioquímicos completos. Assim, de uma população inicial de 270, depois de
aplicados os critérios de inclusão, resultou uma amostra final de 77 crianças e
adolescentes. Todos os doentes incluídos neste estudo têm indicações médicas
para fazerem 2 a 5 tomas de insulina diárias que são reajustadas de 2 em 2
meses na consulta médica que frequentam; recebem ainda, na consulta de
nutrição, após a avaliação do estado nutricional, aconselhamento alimentar e/ou
plano alimentar estruturado no sentido da adopção de práticas alimentares
saudáveis e equilibradas e de forma a regularizar os valores de glicemia sérica.
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Recolha de Dados (anexo 1)
Para a avaliação antropométrica foram utilizadas medidas como: peso e estatura.
O peso foi determinado através da balança manual Jofre (sensibilidade de 100g)
e a estatura através do estadiómetro Seca (sensibilidade de 0,5cm).
A partir destas medidas foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) de
Quetelet (peso(kg)/estatura2(m)) (43), que depois foi comparado com as tabelas do
CDC (44) para crianças e adolescentes, de acordo com a idade e sexo.
Com o valor de IMC calculado e atendendo à idade da criança/adolescente,
considerou-se (43, 45):
•

Baixo peso quando o valor de IMC inferior ao percentil 5

•

Peso normal quando o valor de IMC entre o percentil 5 e 85

•

Excesso de peso quando o valor de IMC entre o percentil 85 e 95

•

Obesidade quando o valor de IMC superior ao percentil 95

A cada doente foi realizada a avaliação bioquímica, que incluía os níveis séricos
em jejum de triglicerídeos, colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL e
proteína C reactiva. Os doseamentos foram feitos nos serviços de Bioquímica e
Imunologia do Hospital de S. João. Os valores de referência para crianças e
adolescentes relativamente ao perfil lipídico

(46, 47)

e PCR estão representados na

Tabela 1. Os valores de PCR têm como referência o método de determinação
usado pelo laboratório.
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Valor
Desejado

moderado

aumentado

CT (mg/dL)

<170

170 – 199

≥200

LDL (mg/dL)

<100

100 – 129

≥130

HDL (mg/dL)

>35

–

–

TG (mg/dL)

<150

–

≥150

PCR (mg/L)

<3,0

–

–

Tabela 1 – Valores de referência dos parâmetros avaliados (46, 47)

A avaliação da tensão arterial foi efectuada utilizando o método oscilamétrico com
Dinamap®. Foram feitas três medições pelo mesmo observador, utlizando-se a
média da pressão arterial sistólica (PAS) e a média da pressão arterial diastólica
(PAD) para análise estatística. A pressão arterial devia ser mantida abaixo do
percentil 90, de acordo com a idade e o sexo; este nível corresponde
aproximadamente a 130/80mmHg em adultos

(15,47)

. Consideraram-se valores

normais de pressão arterial, valores inferiores a 130/80mmHg.
Registaram-se também os valores de hemoglobina glicosilada (HbA1C) e o tempo
de duração da doença.
Os valores de HbA1C (%) foram determinados pelo método DCA 2000 (Bayer,
Diagnostic Division, Elkart, IN, USA). Com base nas referências utilizadas pelo
serviço de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica do HSJ, teve-se em conta o
valor de 8% (48) como limite máximo do bom controlo glicémico.
O tempo de duração da doença foi expresso em anos e definido como o espaço
de tempo entre o diagnóstico médico da diabetes e a consulta clínica.
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Análise Estatística
A análise estatística dos dados foi efectuada através do programa informático
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 14.0 para o Windows.
Utilizou-se o logaritmo da PCR, porque este tem uma distribuição normal.
Na análise descritiva das variáveis foram utilizadas, para as variáveis cardinais,
medidas de tendência central (média) e medidas de dispersão (desvio padrão;
mínimo e máximo), e as frequências para as variáveis ordinais e nominais.
Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade das
distribuições das variáveis cardinais.
O grau de associação entre pares de variáveis foi quantificado através do
coeficiente de correlação de Pearson (R) para variáveis com distribuição normal e
de Spearman (ρ) para variáveis com distribuição não normal.
Considerou-se (49):
•

Correlação muito forte quando |R| ou |ρ| pertence ao intervalo [0,9;1,0]

•

Correlação forte quando |R| ou |ρ| pertence ao intervalo [0,75;0,9[

•

Correlação moderada quando |R| ou |ρ| pertence ao intervalo [0,5;0,75[

•

Correlação fraca quando |R| ou |ρ| pertence ao intervalo [0,25;0,5[

•

Correlação muito fraca quando |R| ou |ρ| pertence ao intervalo [0,0;0,25[

O nível de significância utilizado foi de 5%.
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RESULTADOS
Participaram neste estudo 77 crianças/adolescentes, sendo 40 do sexo masculino
e 37 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 7 e 19 anos. A média
de idades foi de 14,92 ± 2,87 anos.
A média de tempo de duração da doença foi de 8,44 ± 2,88 anos, com uma
variação entre os 5 e os 18 anos (Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Distribuição da amostra por tempo de duração da doença

Na

Tabela

2

encontram-se

as

características

crianças/adolescentes envolvidos no estudo.
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antropométricas

das

13
média

dp

min.

máx.

Peso (kg)

55,66

17,28

26,00

112,00

Altura (cm)

159,74

14,46

129,00

183,00

IMC (kg/m2)

21,27

3,94

15,36

38,53

Peso (kg)

55,22

14,06

28,00

84,00

Altura (cm)

155,37

9,40

125,20

170,50

IMC (kg/m2)

22,58

4,16

16,63

32,13

Sexo masculino

Sexo feminino

Tabela 2 – Caracterização antropométrica da amostra por sexo

Após o cálculo do IMC e comparação com as tabelas do CDC, observou-se que
apenas 6,49% (n=5) da população tinha obesidade, 18,18% (n=14) excesso de
peso e os restantes 75,32 % (n=58) tinham peso normal. Verificou-se ainda que a
percentagem de excesso de peso e obesidade foi superior no sexo feminino
(Gráfico 2).

80
70
60

31,17

50
% 40

30

sexo feminino
sexo masculino
44,15

20
12,99

10

5,19

3,89
2,6

0
P5-85

P85-95

>P95

Percentil de IMC

Gráfico 2 – Distribuição percentual da amostra por Percentil de IMC e por sexo
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Na Tabela 3, podem observar-se as médias e desvios padrões da PAS e PAD.
Das 77 crianças/adolescentes estudados, apenas se conseguiu fazer a avaliação
da pressão arterial a 63.

Pressão Arterial

n

média

dp

min.

máx.

PAS (mmHg)

63

112,63

11,492

84

144

PAD (mmHg)

63

62,71

7,283

49

81

Tabela 3 – Caracterização da amostra relativamente à Pressão arterial

Analisando os parâmetros da Pressão arterial, verificou-se que, em média, a PAS
e a PAD estavam dentro dos valores de referência.
Verificou-se, através da correlação de Pearson, uma associação fraca, mas com
significado estatístico entre a PAS e o peso (R=0,272; p=0,031) e a PAS e a
altura (R=0,311;p=0,013).
Na tabela 4 encontram-se os parâmetros bioquímicos analisados.

média

dp

min

máx.

Colesterol total (mg/dL)

172,92

40,49

101

312

HDL (mg/dL)

57,62

14,60

25

101

LDL (mg/dL)

104,65

28,11

55

198

TG (mg/dL)

84,78

54,59

28

336

PCR (mg/L)

3,10

6,49

0,1

40,00

HbA1C (%)

9,50

1,77

6,90

14,00

Tabela 4: Caracterização dos parâmetros bioquímicos da amostra
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Ao analisar o perfil lipídico da amostra, observou-se que os níveis médios de
colesterol HDL (57,62 ± 14,60 mg/dL) e triglicerídeos (84,78 ± 54,59 mg/dL) se
encontram dentro de valores de referência normais, contudo é de realçar que
existem algumas crianças/adolescentes com valores diferentes dos de referência.
Tanto a média do colesterol total (172,92 ± 40,49 mg/dL), como a média do
colesterol LDL (104,65 ± 28,11 mg/dL) das crianças/adolescentes, apesar de
estarem próximo dos valores normais, estes valores já podem ser considerados
como risco moderado.
No Gráfico 3 pode-se observar a distribuição da população diabética consoante
os valores de referência do perfil lipídico.

100
90
80
70

2,6

10

valor desejado

9,09

54,55

20

45,45

30

44,16

40

55,84

% 50

90,91

97,4

60

valor moderado/
aumentado

0
CT

LDL

HDL

TG

Perfil Lipídico

Gráfico 2 – Distribuição percentual da amostra por valores de referência do perfil
lipídico

Constatou-se também, como era de esperar, que valores elevados de colesterol
total se associam a valores elevados de colesterol LDL e triglicerídeos (Tabela 6).
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LDL
CT

TG

R

0,887

ρ

0,328

p

<0,001

p

0,004

Tabela 6 – Estudo correlacional entre os valores de colesterol total e os valores
de colesterol LDL e triglicerídeos

Relativamente à PCR e HbA1C, verificou-se que os seus valores médios (3,10 ±
6,49 mg/L e 9,50 ± 1,77 %, respectivamente) se encontram acima do limite
máximo de referência.
Ao analisar os valores de PCR por sexo, observou-se que as crianças e
adolescentes do sexo feminino apresentavam uma média de PCR mais elevada
do que as do sexo masculino (3,712 ± 6,346mg/L e 2,526 ± 6,643mg/L,
respectivamente).
Por outro lado, apenas 18,18% (n=14) da amostra tinham níveis de PCR
superiores aos de referência, os restantes 81,82% (n=63) apresentavam valores
dentro do normal (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Distribuição da amostra por limites de referência da PCR e por sexo
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Encontrou-se uma associação fraca, mas com significado estatístico entre a PCR
e o Percentil de IMC (ρ=0,333; p=0,003), segundo a correlação de Spearman.
Através da correlação de Spearman encontrou-se ainda uma associação com
significado estatístico entre a PCR e os triglicerídeos, no entanto esta foi também
uma correlação fraca (ρ=0,303; p=0,007). Observou-se ainda que os valores de
triglicerídeos estavam positivamente correlacionados com a idade (ρ=0,309;
p=0,006).
Não se demonstrou qualquer associação com significado estatístico entre a PCR
e a duração da doença, como se pode constatar na tabela 7.

PCR
n

ρ

p

TG

77

0,303

0,007

Percentil de IMC

77

0,333

0,003

Duração da diabetes

77

-0,150

0,194

Tabela 7 – Correlações entre a PCR e os triglicerídeos, percentil de IMC e
duração da diabetes

Utilizando a correlação de Pearson, verificou-se a inexistência de correlação com
significado estatístico entre a PCR e o colesterol total, colesterol LDL, colesterol
HDL, HbA1C e pressão arterial (tabela 8).
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PCR
n

R

p

CT

77

0,103

0,372

LDL

77

-0,005

0,965

HDL

77

-0,025

0,829

HbA1C

77

0,057

0,625

PAS

63

-0,079

0,538

PAD

63

0,103

0,424

Tabela 8 – Correlações entre a PCR e o colesterol total, LDL, HDL, HbA1C e
pressão arterial

Por último, tanto no colesterol total, como no colesterol LDL, encontrou-se uma
associação positiva com a HbA1C (R=0,301; p=0,008 e R=0,259; p=0,023,
respectivamente). Tal como para a maioria das correlações, estas foram
correlações fracas.
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DISCUSSÃO
A DM1 é uma das doenças crónicas mais frequente em idade pediátrica e está
associada com um aumento na morbilidade e mortalidade cardiovascular (50).
A aterosclerose é uma condição multifactorial, acelerada na diabetes e
responsável por 70 a 80% das mortes dos indivíduos com diabetes. O elevado
número de mortes não está completamente explicado pelo aumento da
prevalência de dislipidemia e hipertensão (11).
Uma vez que a DM1 é uma doença inflamatória não é surpreendente que valores
elevados de PCR sejam encontrados

(51)

. Com a evolução da doença, a

persistência da PCR em níveis acima do normal representaria um estado de
inflamação crónico ligeiro, que poderia ser um dos factores responsáveis pela
aterosclerose precoce desta população (26).
A PCR aumenta em resposta a diversos estímulos e o seu papel como marcador
de risco para desenvolvimento de DCV tem sido investigado em indivíduos
diabéticos (26). Por este motivo, torna-se importante investigar os determinantes da
actividade inflamatória.

O presente estudo pretendeu estabelecer uma relação entre a concentração de
PCR e o perfil lipídico em indivíduos com DM1, visando identificar os possíveis
factores associados ao maior risco de aterosclerose e consequentemente ao
maior risco cardiovascular.
O doseamento da PCR foi utilizado como marcador de inflamação e o perfil
lipídico como factor de risco para aterosclerose.
Verificou-se que a maior parte da amostra apresentava níveis normais de PCR
(81,82%), indicando uma baixa prevalência de um estado inflamatório. Estes
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dados estão em contraste com estudos prévios que demonstraram que um ligeiro
estado inflamatório, determinado pela PCR, se encontra significativamente
aumentado em crianças com DM1. Mangge et al. revelaram que os valores de
PCR estavam significativamente aumentados numa coorte de 148 crianças com
DM1 quando comparadas com controlos saudáveis (40, 52).
Relativamente ao perfil lipídico, observou-se neste estudo algumas alterações nas
variáveis lipídicas. A frequência de dislipidemia em diabéticos é, possivelmente,
fundamental na predisposição para DCV. No entanto, não se sabe a real
prevalência de dislipidemia em crianças e adolescentes com esta patologia (20).
A nossa amostra apresentava em média valores de colesterol total e LDL
superiores aos recomendados para crianças e adolescentes com DM1. A
percentagem de valores aumentados foi de 44,16% para o colesterol total e
54,55% para o colesterol LDL. Tanto para o colesterol HDL como para os
triglicerídeos, a maioria da população (97,40% e 90,91%, respectivamente) tinha
valores dentro dos recomendados.
Contudo, uma vez que não se caracterizou os hábitos alimentares da amostra,
não podemos concluir se estas alterações no perfil lipídico foram devido à
diabetes ou à prática de uma alimentação desequilibrada, com um consumo
excessivo de lípidos.
Por outro lado, a análise estatística revelou uma associação com significado
estatístico entre a concentração sérica de PCR e os valores de triglicerídeos. As
crianças/adolescentes com valores de PCR aumentados tinham valores de
triglicerídeos aumentados, sendo as mais velhas as que apresentavam estes
valores de triglicerídeos. Esta associação sugere que um perfil lipídico
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desfavorável leva a um aumento da actividade inflamatória nos jovens diabéticos
tipo 1.
Os resultados obtidos são semelhantes aos descritos no estudo prospectivo
EURODIAB, onde a PCR foi forte e positivamente associada com os triglicerídeos
e inversamente com o HDL

(35)

. No presente estudo, não se verificou uma relação

com significado estatístico entre a PCR e o HDL, e em contraste com o estudo
EURODIAB a associação entre a PCR e os triglicerídeos foi fraca. Para além dos
triglicerídeos, e em concordância com outros estudos, não se encontrou qualquer
associação com significado estatístico entre a PCR e as restantes variáveis
lipídicas. No estudo de Ladeia et al. foi demonstrada uma correlação entre a PCR
de alta sensibilidade e os triglicerídeos em rapazes adolescentes, mas não com
os outros parâmetros lipídicos ou com a HbA1C

(29, 40)

. Kilpatrick et al. não

encontraram uma associação significativa entre a PCR e dislipidemia ou outros
parâmetros, tais como, duração da diabetes, hábitos tabágicos, presença de
complicações microvasculares ou hipertensão (36, 40).

No presente estudo, não foi encontrada uma associação com significado
estatístico entre a PCR e a duração da diabetes. A actividade inflamatória parece
não estar aumentada em indivíduos com maior duração de doença. Em contraste,
outros estudos demonstraram uma correlação positiva entre os níveis de PCR e a
duração da doença, sugerindo que a informação do estado inflamatório, mesmo
em diabéticos jovens com curta duração da doença, pode ser de relevância
clínica, dado que a aterosclerose tem início na infância (29).
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Neste estudo também não se demonstrou uma relação entre a PCR e o controlo
glicémico, medido através da HbA1C. Este facto confronta os resultados obtidos
noutros estudos com adultos. King et al., numa amostra de adultos com diabetes
do National Health and Nutrition Examination Survey III, verificaram que as
concentrações de PCR aumentavam com o aumento dos níveis de HbA1C. Os
resultados obtidos neste estudo suportam a hipótese de EDIC (Epidemiology of
Diabetes Interventions and Complications) de que um mau controlo glicémico leva
a um processo inflamatório endotelial e a um desenvolvimento da aterosclerose
gradual, que não manifesta completamente a sua influência nos marcadores
inflamatórios durante vários anos

(40)

. No estudo de StoKolm, um mau controlo

glicémico, por um período de 10 anos, teve um efeito positivo no desenvolvimento
da aterosclerose, avaliada indirectamente pela função endotelial e pela rigidez da
carótida (15).
Distúrbios lipídicos estão presentes na DM1 quando associados a um descontrolo
metabólico, voltando ao normal com um bom controlo glicémico (20).
Neste estudo, verificou-se que os valores médios de HbA1C se situam acima dos
recomendados, ou seja, a amostra apresenta, em média, um mau controlo
glicémico. Observou-se também uma relação com significado estatístico entre a
HbA1C e o colesterol total e o colesterol LDL. Deste modo, um mau controlo
glicémico, representado pelo aumento da HbA1C, leva ao aumento do colesterol
total e colesterol LDL. Apesar desta associação ser fraca, pode-se dizer que a
hiperglicemia nos diabéticos tipo 1 leva a alterações do seu perfil lipídico. A
HbA1C estava ainda positivamente associada com os triglicerideos, embora sem
significado estatístico.
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O Diabetes Control and Complication Trial (DCCT) reportou uma correlação
positiva entre o controlo glicémico e as concentrações de colesterol total,
colesterol LDL e triglicerídeos em indivíduos com DM1 e com idades
compreendidas entre os 13 e os 40 anos. Os resultados do estudo SEARCH
mostraram que a associação entre o mau controlo glicémico e o aumento das
concentrações de colesterol total, colesterol LDL e triglicerídeos se estende a
crianças e adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e 22 anos (53).
Assim, as evidências sugerem que o controlo glicémico afecta as concentrações
das variáveis lipídicas.

Relativamente ao IMC, observou-se que o percentil de IMC estava relacionado
com o aumento da PCR. Crianças e adolescentes com excesso de peso e
obesidade tinham concentrações séricas de PCR superiores. Porém, a população
estudada não tinha uma grande prevalência de excesso de peso e obesidade,
apresentando a maioria peso normal (75,32%).
É importante referir o papel que o tecido adiposo desempenha (e, portanto, a
obesidade) na manutenção da inflamação, ao secretar uma variedade de
moléculas biologicamente activas, como a interleucina 6 (IL-6), o factor de
necrose tumoral alfa (TNF-α), a leptina ou adiponectina, que são determinantes
na regulação do processo aterogénico. Deste modo, alguns autores referem que o
tecido adiposo contribui para a regulação das concentrações séricas de PCR
através da produção de IL-6

(34)

. A adiposidade é claramente um dos

determinantes importantes dos valores de PCR.
Das crianças e adolescentes com valores de PCR superiores aos recomendados
(18,18%), observou-se que eram as do sexo feminino que tinham maior
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prevalência (11,69%). Esta diferença pode ser explicada pela maior percentagem
de massa gorda das mulheres quando comparadas com homens da mesma idade
e com um IMC equivalente (34,36).

Não se demonstrou uma relação com significado estatístico entre a PCR e
pressão arterial. O motivo de não se ter observado relação pode dever-se ao facto
de não ter sido possível avaliar a pressão arterial de todas as crianças e
adolescentes em estudo. Assim, estes resultados não são representativos da
amostra.
Kilpatrick et al. também não encontraram uma associação entre a PCR e a
hipertensão arterial

(40)

. Num outro estudo, constatou-se que os indivíduos com

valores elevados de PCR tinham maior probabilidade de exibir maior pressão
arterial

(11)

. Uma pressão arterial sistólica elevada pode causar danos nas células

endoteliais e no tecido vascular, e assim induzir uma resposta inflamatória (35).

É de referir que na maioria das variáveis estudadas, não foi possível obter os
resultados que se esperava, havendo, no entanto, alguns dados semelhantes aos
encontrados noutros estudos. A maioria dos estudos que relacionam a PCR com
complicações vasculares na DM1 são estudos transversais. Os resultados dos
estudos diferem devido ao viés de selecção, adiposidade, glicemia, entre outros
(11)

.

No presente estudo o tamanho reduzido da amostra foi uma das limitações
importantes.
Por outro lado, não foram estudados os hábitos alimentares dos indivíduos da
amostra, o que pode ter prejudicado a interpretação do seu perfil lipídico.
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A não utilização da PCR de alta sensibilidade pode também ter influenciado os
resultados deste estudo. O uso recente da análise de alta sensibilidade permite
detectar pequenas variações nos níveis de PCR dentro de valores normais. Estes
ligeiros aumentos têm sido associados ao aumento do risco de DCV (8, 26, 36).
Outra das limitações foi o facto de a PCR e os parâmetros lipídicos serem
medidos apenas uma vez, podendo reflectir flutuações ao acaso e variações intraindividuais. Além disso, uma infecção subclínica poderia causar uma elevação na
PCR o que poderá funcionar como confundidor e levar a uma interpretação errada
da associação entre a PCR e o perfil lipídico.

A DM1 está inserida num contexto de complexos factores que favorecem o
desenvolvimento

de

complicações

micro

e

macrovasculares,

sendo

a

aterosclerose um factor de risco importante para essas complicações (6).
A história natural da aterosclerose nas crianças não está completamente
compreendida e é difícil quantificar a aterosclerose nos estados iniciais. Estudos
prospectivos são necessários para definir a idade durante a qual o processo da
aterosclerose acelera em crianças com DM1. Sabe-se no entanto que a
associação entre a PCR e as variáveis lipídicas indica uma importante ligação
entre a DM1 e o risco de desenvolver aterosclerose (29).
Um rígido controlo glicémico não parece ser suficiente para reduzir o impacto,
principalmente, sobre a DCV

(6)

, devendo-se obter um controlo da dislipidemia

com uma terapêutica nutricional adequada.
A equipa multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, nutricionistas e
psicólogos, deverá educar os doentes e seus familiares no sentido de
reconhecerem a importância da actividade física e terapêutica nutricional, para
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além da insulina, na prevenção do desenvolvimento precoce da aterosclerose na
infância.
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CONCLUSÕES
Os resultados deste estudo não permitiram verificar que a actividade inflamatória
está aumentada em jovens diabéticos tipo 1.
Os valores de PCR aumentados foram fracamente correlacionados com
concentrações aumentadas dos triglicerídeos e com o aumento de peso,
determinado pelo IMC. A adiposidade possivelmente terá um efeito confundidor
nas associações feitas entre a PCR e os triglicerídeos.
Através destes dados não podemos estabelecer como norma a relação entre a
PCR, o perfil lipídico e os seus efeitos no desenvolvimento precoce da
aterosclerose em jovens com DM1. Um grupo controlo de jovens saudáveis
deverá ser incluído em estudos futuros, para provar que existe diferença no perfil
lipídico e no estado inflamatório das crianças com DM1, e que existe uma relação
entre ambas.
Factores de risco convencionais de DCV como, HTA, mau controlo glicémico e
duração da doença, também não se relacionam com a PCR, neste estudo.
A associação encontrada entre a HbA1C, o colesterol total e o colesterol LDL,
permite sugerir que um mau controlo glicémico leva a alterações no perfil lipídico
destes indivíduos.
Crianças e adolescentes com DM1 não devem receber apenas terapêutica
insulínica para reduzir o risco de complicações ateroscleróticas, a prática de uma
alimentação saudável e equilibrada deve ser encorajada precocemente.
Até se provar que alterações no perfil lipídico estão fortemente relacionadas com
a actividade inflamatória em diabéticos tipo 1, uma terapêutica nutricional que vise
a redução da quantidade de lípidos da dieta é importante na prevenção primária e
secundária de eventos cardiovasculares em indivíduos com DM1.
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Unidade de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica
H. S. João
UAG da Mulher e da Criança

Protocolo de Avaliação
Registos Pessoais
Nome: _________________________________________________________
Nº Processo: _____________
Data de Nascimento: ____/____/____
Data de Diagnóstico: ____/____/____
Sexo: F 

M

Dados Antropométricos
Peso: _______ kg
Altura: _______ m
IMC: _______ kg/m2
Percentil de IMC: _______
Dados Clínicos e Bioquímicos
PCR (mg/L)
Colesterol total (mg/dL)
Colesterol LDL (mg/dL)
Colesterol HDL (mg/dL)
Triglicerídeos (mg/dL)
HbA1C (%)
Pressão Arterial (mmHg)

Data da Colheita: ____/____/____

