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Resumo 
 
 
Com este estudo pretende-se examinar as associações entre as concentrações 

de proteína C-reativa (PCR) de alta sensibilidade com o índice de massa 

corporal (IMC) e com a aptidão cardiorrespiratória (ACR) numa amostra de 

adolescentes Açorianos. 

No presente estudo foi utilizada uma amostra constituída por 517 adolescentes 

de ambos os sexos (297 raparigas e 220 rapazes), com idades compreendidas 

entre os 15 e 18 anos, que tinham dados completos sobre as variáveis de 

interesse. O peso, a altura e o IMC foram determinados através de protocolos 

internacionalmente definidos. O IMC foi categorizado de acordo com pontos de 

corte definidos por Cole et al., (2000). Os níveis de PCR de alta sensibilidade 

foram medidos através do método de quimioluminescência, após 10 horas de 

jejum. Para avaliação da ACR aplicou-se o teste Vaivém, pertencente à Bateria 

de Testes do Fitnessgram.  

Os principais resultados mostraram que: i) as raparigas apresentam um nível 

mais elevado PCR do que os rapazes apesar de não existir uma diferença 

significativa entre ambos os sexos; ii) em relação ao IMC, 22,6% dos 

adolescentes têm excesso de peso e 6,8% obesidade; iii) no que concerne à 

ACR, 59% dos adolescentes encontram-se abaixo da zona saudável; iv) a 

percentagem mais elevada de adolescentes na zona saudável ou acima desta 

encontram-se no primeiro tercil da PCR (p<0,001); v) dos adolescentes com 

excesso de peso e obesidade a percentagem mais elevada situa-se no último 

tercil da PCR; vi) verificou-se que existe uma correlação positiva 

estatisticamente significativa entre a PCR e o IMC (p<0,001), no entanto a 

correlação entre a PCR e a ACR é negativa (p<0,05). 

Conclusões: os níveis de PCR estão positivamente correlacionados com o 

elevado IMC e os adolescentes que apresentam os valores mais elevados da 

PCR são aqueles que apresentam valores mais baixos de ACR. Os nossos 

resultados reforçam a importância de promover e aumentar os níveis de ACR e 

reduzir a obesidade entre os adolescentes, a fim de prevenir doenças 

cardiovasculares.   
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Abstract 
 
 
The aim of this study is to examine the associations between serum C-reactive 

protein (CRP) with body mass index (BMI) and cardio respiratory fitness (CRF) 

in a sample of Azorean adolescents.  

In the present study the sample consisted of 517 adolescents (273 girls) aged 

15-18 years old, who had complete data on the variables of interest. Weight and 

height, were determined by standard anthropometric methods. The different 

BMI categories were obtained from the cutoff points defined by Cole et al 

(2000). Levels of hs-CRP were measured by chemiluminescence after 10 hours 

of fasting. CRF was measured with the 20-m-shuttle-run-test from the 

Fitnessgram Battery Tests.  

The results showed that: i) girls have a higher CRP levels than boys although 

this difference is not significant, ii) according to BMI, 22,6% of the adolescents 

were overweight and 6,8% were obese iii) according to CRF 59,1% of the 

adolescents were below the healthy zone; iv) the highest percentage of the 

adolescents in the healthy zone or above it were in the first tertile of CRP level 

(p<0,001); v) the highest percentage of overweight and obese adolescents was 

found in the last tertile of CRP level (p<0,001); vi) there was a significant 

positive correlation between CRP and BMI (p<0,001 ), however, the correlation 

between CRP and CRF ACR was negative (p<0,05). 

Conclusions: CRP levels are positively correlated with BMI and the 

adolescents who have the highest values of CRP are those with lower values of 

CRF. Our results emphasize the importance of promoting and increasing CRF 

levels and reducing the obesity among adolescents in order to prevent 

cardiovascular diseases. 
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Introdução 
 

 O Homem desde sempre realizou Atividade Física (AF) nas suas ações 

do dia-a-dia, sendo a AF determinante para a manutenção da integridade e 

sobrevivência do ser vivo. Com o aparecimento e desenvolvimento das novas 

tecnologias o Homem não precisa de ser tão ativo para realizar as suas ações 

do dia-a-dia, favorecendo assim, uma diminuição da AF e um aumento do nível 

de vida sedentário. 

A falta de AF surge como um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de diversas doenças crónicas (Sallis & Owen, 1999), 

nomeadamente as doenças cardiovasculares (DCV), sendo estas direta ou 

indiretamente responsáveis por uma elevada morbilidade e mortalidade nos 

países industrializados (Katzmarzyk et al., 2003; Paffenbarger et al., 1986). As 

crianças e os jovens também possuem estilos de vida pouco ativos, correndo 

assim um maior risco de doenças crónico-degenerativas (WHO, 2010).  

A obesidade, um dos maiores problemas de saúde pública da 

atualidade, tem aumentado tanto na população adulta (Flegal et al., 2002; 

WHO, 2005a) como nas crianças e adolescentes (Hedley et al., 2004; Lobstein 

& Frelut, 2003; WHO, 2005b). A obesidade é hoje encarada como uma 

síndrome complexo, multifatorial, tendente a alterações físicas, psíquicas e 

sociais graves, com a sua génese na idade pediátrica (Daniels et al., 2005). 
A obesidade é um dos flagelos mais importantes na sociedade atual, que 

afeta em particular os adolescentes, pois estes estão numa fase de 

desenvolvimento a nível fisiológico, cognitivo, social, moral e na construção da 

sua identidade e autonomia (Sousa, 2008). Apesar da etiologia de obesidade 

ter uma componente genética, desde há muito que se tem associado a redução 

da AF ao aumento da obesidade (Prentice & Jebb, 1995). 

Um outro importante marcador de saúde e forte preditor da morbilidade e 

mortalidade resultante de DCV é a aptidão física (ApF) (Ortega et al., 2008). 

Níveis reduzidos de ApF contribuem para a generalidade das doenças crónicas 

observadas nas sociedades industrializadas (Blair & Connelly, 1996). O 

aumento da gordura corporal pode agravar o risco das DCV, no entanto, o 
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aumento dos níveis da Aptidão Cardiorrespiratória (ACR) pode ser fundamental 

na prevenção das DCV em crianças e adolescentes (Hurtig-Wennlof et al., 

2007). 

Vários estudos têm concluído que uma ApF reduzida especialmente 

ACR, está fortemente ligada ao risco de desenvolvimento de várias doenças, 

tais como: DCV (Church et al., 2005; Kvaavik et al., 2009), diabetes tipo II 

(Sawada et al., 2003), síndrome metabólica (Ekelund et al., 2009) e 

mortalidade por qualquer causa (Katzmarzyk et al., 2004). Nas crianças e 

adolescentes a ACR reduzida pode aumentar o risco de doenças crónicas 

(Freedman et al., 1999). 

Nesta faixa etária é no entanto, pouco o conhecimento sobre a 

distribuição e correlatos de marcadores inflamatórios que predizem o risco de 

DCV em crianças e adultos jovens. A proteína C-reativa (PCR) é um desses 

marcadores inflamatórios. Maiores concentrações de PCR em crianças estão 

associadas com excesso de peso (Cook et al., 2000; Ford et al., 2001) e outros 

fatores de risco para DCV (Cook et al., 2000). Portanto, estudos em 

populações adolescentes podem ajudar a melhorar a nossa compreensão da 

relação entre a obesidade e a ACR. Além disso, porque persistentemente 

aumento das concentrações de PCR na juventude pode fornecer um alerta 

para o risco de mais tarde ocorrer DCV, é importante caracterizar precisamente 

a relação entre os valores de PCR, excesso de peso e risco de DCV em 

populações pediátricas. 

 Assim o objetivo deste estudo foi examinar as associações entre as 

concentrações de PCR de alta sensibilidade como índice de massa corporal 

(IMC) e com a ACR numa amostra de adolescentes Açorianos. 
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Revisão da Literatura 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1948) Saúde é 

definida como um estado de bem-estar físico, mental e social e não resumindo-

se apenas à ausência de uma doença ou enfermidade. Esta organização 

considera que dentro da larga variedade de fatores que influenciam a saúde 

(predisposição genética, envolvimento físico e social), o comportamento é 

aquele que tem um maior impacto na saúde e bem-estar de cada indivíduo. 

Alguns autores descrevem a saúde como uma condição 

multidimensional onde se incluem aspetos de natureza espiritual, física e 

mental (Mota & Appell, 1995). Vários autores defendem que os hábitos de vida, 

entre os quais se incluem os baixos níveis de AF, estão relacionados com o 

crescente aumento de risco das DCV, hipertensão, obesidade, diabetes tipo II, 

osteoporose e alguns tipos de cancro (Berlin & Colditz, 1990; Montoye et al., 

1996; Pate et al., 1995; USDHHS, 1996). 

A AF, genericamente definida como qualquer movimento produzido pela 

musculatura esquelética que resulte num aumento substancial do dispêndio 

energético para além do metabolismo basal (Caspersen et al., 1985), é um 

componente do estilo e vida saudável capaz de inverter os efeitos nocivos 

resultantes de comportamentos sedentários. 

Uma AF reduzida traduz-se em consequências graves para a saúde, 

nomeadamente através do aparecimento das doenças hipocinéticas (Sallis & 

Owen, 1999). Este facto pode ser comprovado através do relatório Europeu da 

Saúde, elaborado pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2000), que 

estima que a eliminação da inatividade física resultaria em menos 15 a 39% de 

doenças coronárias, 33% menos enfartes, 12% menos casos de hipertensão, 

12 a 35% menos casos de diabetes, 22 a 33% menos casos de cancro do 

cólon, 5 a 12% menos casos de cancro da mama, 18% menos fraturas 

resultantes de osteoporose, estimando ainda que os homens e as mulheres 

mais ativas passam, respetivamente, 23% menos tempo no hospital do que as 

pessoas menos ativas. 
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Existem evidências que os indivíduos que são regularmente ativos têm 

menos probabilidade de desenvolver problemas de saúde do que os indivíduos 

inativos, verificando-se a existência, em diferentes grupos da população, de 

uma relação inversa entre o gradiente do risco e o nível de AF, quer para 

problemas de saúde fatais, quer para problemas de saúde não fatais (Blair et 

al., 2001). 

Podemos dizer que atualmente existem fortes evidências de que a AF 

regular é um comportamento de extrema importância para a promoção de um 

estilo de vida saudável, com benefícios presentes desde a infância até à idade 

adulta (Bouchard et al., 1994; Paffenbarger & Lee, 1996; Sallis & Owen, 1999) 

e um contributo importante para a redução das causas de mortalidade 

prematura e morbilidade das populações (Blair, 1993; Sallis & Owen, 1999; 

Simons-Morton et al., 1990). 
Os vários fatores de risco das doenças crónico-degenerativas 

especialmente das DCV e a obesidade nas crianças e adolescentes, podem 

ser reduzidas com a prática regular de AF (Raitakari et al., 1997). Na juventude 

os benefícios na saúde de uma vida ativa passam também pelo bem-estar 

psicológico, aumento da autoestima, melhoria do desenvolvimento social e 

moral e aumento do rendimento académico (Strong et al., 2005; WHO, 2010). 

Tendo em conta estes fatos, influenciar a população adolescente 

relativamente à adoção de um estilo de vida saudável revela-se de extrema 

importância, porque a adolescência é um período da vida caraterizado por 

profundas transformações fisiológicas, psicológicas, afetivas, intelectuais, 

éticas, morais e sociais, vivenciadas num determinado contexto cultural. É 

também um processo de passagem da infância para a idade adulta com 

caraterísticas próprias e dinâmicas, que pressupõem a aquisição de atitudes, 

hábitos, valores e comportamentos, com elevada probabilidade de serem 

mantidos ao longo da vida adulta (Telama et al., 1997).  
Porque a AF tem importantes benefícios na saúde em jovens e muitos 

deles não seguem as recomendações estabelecidas, é um grande desafio 

aumentar os níveis da AF (Sallis et al., 2000). Em 2010, foi publicado pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010) novas recomendações relativas à 
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AF, a saber: i) as crianças e jovens com idades compreendidas entre 5-17 anos 

devem acumular, diariamente, pelo menos 60 minutos de AF moderada a 

vigorosa; ii) valores de AF maior do que 60 minutos fornecem benefícios 

adicionais à saúde. 

 

2.1.Obesidade 
 
 Antigamente a obesidade era vista como um sinal de riqueza, bem-estar 

e felicidade, atualmente a “gordura já não é sinónimo de formosura”, mas sim 

uma patologia com consequências graves para a saúde (Williams & Schlenker, 

2003). 

 A obesidade é definida como a percentagem de gordura corporal que 

provoca o aumento do risco de doença, ou seja, a obesidade corresponde a um 

aumento exagerado de gordura corporal armazenada no tecido adiposo, cujas 

implicações podem prejudicar a saúde (WHO, 2000). A obesidade resulta em 

grande parte da diferença entre a ingestão calórica e o gasto de energia, e a 

mudança dos vários sistemas de controlo que tendem a perpetuar-se e a 

influenciar-se mutuamente (Marques, 2005). 

 Baptista (2008) refere que a obesidade é uma síndrome complexa de 

origem multifatorial, em que fatores relacionados com o ambiente, uma 

alimentação rica em gorduras e açúcares, o sedentarismo, o stresse e as 

alterações do comportamento se interligam com fatores de ordem genética. 

A obesidade é uma condição complexa de dimensões sociais, biológicas 

e psicossociais, que pode afetar qualquer sexo, grupo etário e grupo 

socioeconómico em qualquer parte do mundo (Santos, 2004). Uma 

alimentação pouco saudável e a redução da AF são uns dos fatores que mais 

contribuem para o aumento de peso e da obesidade, (WHO, 2005a). Portanto 

para reduzir a obesidade, é importante promover a AF regular e uma 

alimentação saudável, criando assim um ambiente que suporte estes 

comportamentos saudáveis (CDC, 2005). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2000), a obesidade 

pode ser classificada de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), onde 
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um risco de doenças é associado, a um valor. O IMC é a relação entre o peso 

(em Kg) e o quadrado da altura (em metros) (peso/altura2). O IMC é um método 

analítico que permite avaliar a composição corporal de uma forma indireta 

(Poskitt, 1995), sendo também um método aplicado universalmente, barato, 

não invasivo, de simples utilização e constitui uma boa medida para avaliar o 

excesso de peso e a obesidade em estudos com grandes amostras (de Onis & 

Habicht, 1996).Estudos epidemiológicos mostraram que o IMC, a medida mais 

amplamente reconhecida da obesidade em geral é um poderoso preditor de 

DCV (Gelber et al., 2008). Contudo, o IMC não distingue gordura de tecido 

magro ou osso (Soto Gonzalez et al., 2007) e, portanto, classificar as pessoas 

como base no IMC pode levar a erros de classificação. Além disso, o IMC não 

é um método adequado para avaliar a distribuição de gordura corporal 

(Brambilla et al., 2006).  
No séc. XXI a obesidade infantil é um dos maiores desafios para a 

saúde pública (Wardle, 2005). Para determinar a obesidade nas crianças é 

necessário ter em conta que o peso corporal correlaciona-se com a gordura 

corporal e com a altura, sendo que crianças com a mesma altura podem ter 

quantidade de gordura variável (Pimentel, 2006). O IMC utiliza as medidas 

peso e altura e pode ser aplicado em qualquer grau de obesidade do homem, 

por isso é que é muito utilizado nos estudos clínicos e epidemiológicos (Barata, 

1997). 

 É mais difícil classificar a obesidade na infância e adolescência do que 

na idade adulta, pois as crianças e os adolescentes estão continuamente a 

alterar a sua altura e a composição corporal, fruto dos seus processos de 

crescimento e maturação (Power et al., 1997).  

Nalguns países como os EUA, em crianças e adolescentes têm sido 

utilizados valores normativos, que foram obtidos através de curvas de percentis 

de IMC de crianças. Assim sendo, o percentil 85 é referenciado como valor de 

corte para o excesso de peso e o percentil 95 como referência da obesidade. 

Mas, em 2000 Cole et al.,(2000), propuseram uma definição tendo por base 

pontos de corte específicos para idades compreendidas entre os 2 e os 18 



23 
 

anos, baseada nos valores de IMC de 25 kg/m² para excesso de peso e 30 

kg/m² para obesidade (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Valores de ponto de corte para excesso de peso e obesidade. 
 

Idade (anos) IMC 25 Kg/m2 

Excesso de peso 

IMC 30 Kg/m2 

Obesidade 

Rapazes Raparigas  Rapazes Raparigas  

2 18,41 18,02 20,09 19,81 
2.5 18,13 17,76 19,80 19,55 
3 17,89 17,56 19,57 19,36 

3.5 17,69 17,40 19,39 19,23 
4 17,55 17,28 19,29 19,15 

4.5 17,47 17,19 19,26 19,12 
5 17,42 17,15 19,30 19,17 

5.5 17,45 17,20 19,47 19,34 
6 17,55 17,34 19,78 19,65 

6.5 17,71 17,53 20,23 20,08 
7 17,92 17,75 20,63 20,51 

7.5 18,16 18,03 21,09 21,01 
8 18,44 18,35 21,60 21,01 

8.5 18,76 18,69 22,17 22,18 
9 19,10 19,07 22,77 22,81 

9.5 19,46 19,45 23,39 23,46 
10 19,84 19,86 24,00 24,11 

10.5 20,20 20,29 24,57 24,77 
11 20,55 20,74 25,10 25,42 

11.5 20,89 21,20 25,58 26,05 
12 21,22 21,68 26,02 26,67 

12.5 21,56 22,14 26,43 27,24 
13 21,91 22,58 26,84 27,76 

13.5 22,27 22,98 27,25 28,20 
14 22,62 23,34 27,63 28,57 

14.5 22,96 23,66 27,89 28,87 
15 23,29 23,94 28,30 29,11 

15.5 23,60 24,17 28,60 29,29 
16 23,90 24,37 28,88 29,43 

16.5 24,19 24,54 29,14 29,56 
17 24,46 24,70 29,41 29,69 

17.5 24,73 24,85 29,70 29,84 
18 25 25 30 30 

  

O excesso de peso e a obesidade constituem um dos problemas mais 

sérios de saúde infantil nos países desenvolvidos e noutras partes do mundo. 

Nos últimos vinte anos, a prevalência de obesidade em crianças e 

adolescentes têm aumentado consideravelmente (Ebbeling et al., 2002). Esse 

crescimento excessivo da prevalência do excesso de peso e da obesidade tem-

se verificado em todo mundo e em todas as faixas etárias (Saba, 2003), por 
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isso a Organização Mundial de Saúde (2002), considerou a obesidade como 

uma pandemia.  

 A referida organização estimou em 250 milhões o número de obesos a 

nível mundial, e em 2025 deverão contabilizar-se 300 milhões, o que 

demonstra bem o problemático avanço a que se está a assistir. De acordo com 

estimativas mais recentes, mais de 50% dos homens e mulheres europeus 

apresentavam excesso de peso e cerca de 23% das mulheres e 20% dos 

homens eram obesos (WHO, 2011).  

No que diz respeito às crianças e adolescentes, em 2010, cerca de 43 

milhões de crianças (35 milhões nos países em desenvolvimento) apresentam 

excesso de peso e obesidade, e 92 milhões estão em risco de excesso de peso 

(de Onis et al., 2010). A prevalência mundial de excesso de peso e obesidade 

infantil aumentou de 4,2% em 1990 para 6,7% em 2010 estando estimado que 

em 2020 deva atingir os 9,1% (de Onis et al., 2010).  

Em Portugal, o excesso de peso e obesidade entre crianças e 

adolescentes também têm atingido proporções epidémicas. Recentemente, um 

estudo sobre a prevalência de excesso de peso e obesidade numa amostra 

representativa de jovens portugueses (10-18 anos), os autores encontraram 

uma prevalência de excesso de peso e obesidade de 17,0 e 4,6% em raparigas 

e 17,7 e 5,8% em rapazes, respetivamente, utilizando os valores de ponto de 

corte de Cole et al., (2000); de acordo com os pontos de corte da OMS, a 

prevalência de excesso de peso e obesidade foi de 23,1 e 9,6% nas raparigas, 

e 20,4 e 10,3% nos rapazes, respectivamente (Sardinha et al., 2011).  

O excesso de peso e a obesidade estão associados a inúmeras co-

morbilidades em crianças e jovens. Embora estudos com adolescentes sejam 

em menor número do que com os adultos, foi demonstrado que os efeitos 

prejudiciais decorrentes do excesso de peso e obesidade são semelhante aos 

adultos (WHO, 2011). Um indivíduo obeso em idades pediátricas, apresenta 

maiores probabilidades de vir a ser obeso na idade adulta e, 

consequentemente, de desenvolver problemas de saúde (Freedman et al., 

1997; Whitaker et al., 1997).  
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São muitas, e algumas muito graves, as complicações metabólicas 

associadas à obesidade. A síndrome metabólica é uma dessas co-

morbilidades. Esta patologia grave agrega 3 ou mais das seguintes 

componentes: hipertensão arterial, aumento dos níveis de glicose, níveis 

elevados de triglicerídeos plasmáticos, baixos níveis de lipo-proteínas de alta 

densidade e obesidade central (Eckel et al., 2005; Ford et al., 2002).  

O estudo realizado por Steinberger et al., (2001) sugere que a obesidade 

na juventude está associada à diminuição de sensibilidade à insulina, ao 

aumento do colesterol total e dos triglicerídeos. Simultaneamente com o 

aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade na juventude verifica-

se um aumento dramático da diabetes tipo 2 (Alberti et al., 2007). Este fator de 

risco de DCV foi inicialmente considerado uma doença apenas presente nos 

adultos, contudo, esta tornou-se também uma doença prevalente nos 

adolescentes, principalmente naqueles com um IMC de superior a 30 kg/m2 

(Daniels et al., 2005). 

A diminuição da idade da menarca assim como uma pré-maturidade do 

desenvolvimento das características sexuais secundárias tem sido uma 

realidade desde a nova era industrial e que se tem vindo a confirmar em 

estudos realizados entre os anos 60 e 90 (Anderson et al., 2003; Kaplowitz et 

al., 2001). É sugerido que este desenvolvimento precoce da puberdade, pode 

ser atribuído ao aumento da prevalência da obesidade nesta faixa etária. 
 

2.2.Proteína C-reativa 
 

A proteína C-reativa (PCR), segregada pelo fígado e pelo tecido 

adiposo, é um marcador extremamente sensível de inflamação e infeção 

(Koenig et al., 1999; Pepys & Hirschfield, 2003). Em indivíduos saudáveis, a 

concentração é baixa (valores inferiores a 3mg/L), contudo, a produção 

hepática aumenta significativamente durante uma inflamação aguda (Cook et 

al., 2000).  

Estudos prospetivos em adultos têm demonstrado que a inflamação 

crónica de baixo grau pode contribuir para a génese de algumas patologias tais 
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como a aterosclerose, diabetes, cancro, vários tipos de perturbações neuro-

degenerativas bem como doenças auto-imunes (Warnberg et al., 2010).  

Num estudo cujo objetivo foi comparar o valor preditivo de 11 

marcadores inflamatórios e lipídicos como sendo fatores de risco para 

desenvolvimento de doença arterial periférica sintomática, conclui-se que a 

PCR superou outros marcadores de risco de DCV (Ridker et al., 2001). Este 

resultado foi corroborado pelo American Heart Association e pelo Centres for 

Disease Control and Prevention através de publicação de uma declaração 

conjunta onde atestam que a PCR é, clinicamente, o melhor e mais útil dos 

marcadores de inflamação (Pearson et al., 2003).  

A obesidade é um forte preditor de PCR (Ford et al., 2001; Visser et al., 

2001), uma vez que estimula a produção hepática de fibrinogénio e de PCR. 

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 ativo 

no estado inflamatório crónico (Ford, 1999). Níveis elevados de PCR estão 

associados com a síndrome metabólica e com DCV (Moreno et al., 2008; 

Pearson et al., 2003; Ridker et al., 2001). Alguns estudos sugerem a inclusão 

da PCR na definição da síndrome metabólica baseados na evidência recente 

que sugere que a manifestação da síndrome metabólica requer a presença de 

inflamação e de resistência à insulina (Ridker et al., 2004). Estudos 

populacionais recentes têm demonstrado que índices elevados de gordura 

corporal (IMC e pregas subcutâneas) são preditores significativos de PCR 

também em crianças e adolescentes aparentemente saudáveis (Ford et al., 

2001; Wu et al., 2006). 

A presença precoce de aterosclerose tem sido documentada em 

crianças e adultos jovens (Eckel et al., 2005; Tracy et al., 1995), mas os dados 

sobre fatores inflamatórios em crianças não são tão bem documentados como 

nos adultos. Apesar da escassez de estudos sobre a PCR em crianças e 

adolescentes, os resultados que existem indicam que as associações entre 

concentrações de PCR e fatores de risco para DCV são semelhantes às 

relatadas para os adultos (Cook et al., 2000; Wu et al., 2003).  
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2.3.Aptidão Física 
 

 A ApF é um conceito multidimensional que se refere ao conjunto de 

atributos que se relacionam com a capacidade para realizar AF, 

nomeadamente, capacidade cardiorrespiratória, força, resistência muscular, 

flexibilidade e composição corporal (Caspersen et al., 1985). 

 A ApF é constituída por várias componentes: a ACR que reflete a 

capacidade do sistema respiratório e cardiovascular de suportar exercícios 

prolongados (Taylor et al., 1955); a força muscular, uma componente essencial 

pela importância de alcançar certos níveis para a aplicação nas tarefas do dia-

a-dia (Malina et al., 2004); a flexibilidade, isto é, a capacidade de realizar 

movimentos em certas articulações com apropriada amplitude de movimento, e 

ainda a composição corporal. Cada componente varia conforme a idade e o 

género.  

Os níveis de ApF tendem a prosseguir da infância para a adolescência e 

da adolescência para a idade adulta(Hasselstrom et al., 2002; Janz et al., 2002; 

Malina, 1996; Twisk et al., 2000). 

 De acordo com alguns estudos, os níveis reduzidos de ApF, em especial 

de ACR, estão fortemente associados ao risco de desenvolvimento de DCV 

(Church et al., 2005; Kvaavik et al., 2009). 

Resultados do European Youth Heart Study mostram que o aumento da 

obesidade e da diminuição da ApF sugere uma geração futura com um elevado 

risco de desenvolver DCV (Wedderkopp et al., 2003). Uma elevada ApF 

conduz, quase sempre, a uma vida mais longa e a uma menor possibilidade de 

contrair DCV (Bovet et al., 2007; Freedson et al., 2000; Mota et al., 2010). 

Nos adultos, níveis elevados de ApF associam-se a reduzidos níveis de 

manifestação de fatores de risco de DCV (Blair et al., 1995; Boreham et al., 

2002).  

 O estudo da ApF nas populações tem tido um grande interesse por parte 

dos investigadores nas últimas décadas, pois esta está associada aos hábitos 

de AF e ao estado de saúde e bem-estar (Bouchard et al., 1988). 
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A ApF e a AF encontram-se interligadas. Os índices de ApF são 

determinados maioritariamente pelos padrões de AF (Blair et al., 2001; WHO, 

2000), estando ambas associadas a benefícios na saúde e sendo ambas 

preditores de maior longevidade e diminuição do risco de mortalidade em geral, 

bem como por doenças crónicas, sobretudo por DCV e cancro (Blair et al., 

2001; Blair et al., 1995). 

Nos adultos têm sido extensivamente documentados vários benefícios 

para a saúde resultantes de uma elevada ACR (Blair et al., 1996; Lee et al., 

2010). Altos níveis de ACR parecem atrasar todas as causas de mortalidade, 

principalmente devido à diminuição da prevalência de DCV e cancro (Blair et 

al., 1989) e de fornecer importante e independente informação prognóstica 

sobre o risco global de doença e morte, especialmente quando isso se 

relaciona causas cardiovasculares (LaMonte & Blair, 2006).  

Este cenário também ocorre na juventude. De fato, pesquisas recentes 

sugerem que ACR também é um marcador importante de saúde em indivíduos 

jovens (Andersen et al., 2004; Ortega et al., 2008). Os estudos transversais 

indicam que uma elevada ACR, durante a infância e adolescência, está 

associada com um perfil lipídico favorável (Mesa et al., 2006), uma diminuição 

da gordura corporal total e central (Ortega et al., 2007) e a novos fatores de 

risco para DCV (Ruiz et al., 2007). Segundo Ruiz et al., (2006), uma melhor 

ACR pode ser indicadora de níveis mais elevados de AF, não só em função da 

quantidade total ou volume, mas principalmente em função da intensidade, com 

as evidências dar mais importância às AF vigorosas.  

Porém, nas últimas décadas tem-se verificado um decréscimo dos níveis 

da ACR tal como a AF regular nos jovens (Moller et al., 2007; Wedderkopp et 

al., 2004). Num estudo realizado em crianças dos 9 aos 11 anos em ambos os 

sexos entre 1998 e 2004, verificou-se um decréscimo no teste de Vaivém à 

volta de 23%. As crianças consideradas abaixo da zona saudável na ApF 

aumentaram cerca de 36% nas raparigas e 80% nos rapazes (Stratton et al., 

2007). Mas outros estudos demonstram que não existem alterações 

significativas da ACR no sexo feminino ao longo do tempo (Wedderkopp et al., 

2004). 
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Segundo Guedes (2003), num estudo realizado no Brasil, adolescentes 

de ambos os sexos mais ativos apresentam valores de VO2máx mais elevados, 

que os menos ativos. Nos outros indicadores das componentes da ApF 

relacionados com a saúde, não foi verificada nenhuma diferença significativa. 

Resultados similares foram obtidos por Malina et al.,(2004), num estudo no 

qual jovens com um maior nível de AF foram considerados mais aptos na ACR. 

Num estudo transversal englobando 111 jovens portugueses com idades 

compreendidas entre os 11 e os 18 anos, com aplicação do teste vaivém para 

a avaliação da ACR, verificou-se que o IMC e o perímetro de cintura estão 

inversamente correlacionados com a ACR (Aires et al., 2010). Outro estudo, 

realizado com crianças finlandesas demonstrou através do teste vaivém que 

crianças com níveis mais altos de ACR apresentam níveis de adiposidade 

corporal total e abdominal mais reduzida, quando comparados com os seus 

pares com níveis de ACR mais baixos (Stigman et al., 2009).  

Estudos realizados com adolescentes Açorianos, também, reforçam a 

importância da ACR na saúde dos adolescentes. Os resultados demonstram 

que os adolescentes com maior ACR apresentam menor prevalência de 

síndrome metabólica (Moreira et al., 2010); os adolescentes mais ativos  

(≥ 9423 passos/dia) e aqueles que alcançaram a zona saudável nos cinco 

testes de ApF  (vaivém, flexão de braços, abdominais, senta e alcança e 

extensão de tronco) apresentaram menor probabilidade de ter um ou 

mais fatores de risco metabólico, além disso, verificou-se uma influência 

positiva dos níveis gerais de ApF sobre cada fator de risco metabólico (Moreira 

et al., 2011). Num estudo cujo objetivo foi avaliar o impacto das associações 

combinadas da ACR e da adesão à dieta Atlântica na agregação de fatores de 

risco metabólico em adolescentes,  verificou-se que os adolescentes com baixa 

adesão à dieta apresentaram maior probabilidade de ter um elevado risco 

metabólico em comparação com os que apresentaram maior ACR e elevada 

adesão à dieta, porém, entre os adolescentes com menor ACR, ter alta 

adesão a um padrão alimentar saudável, confere algum grau de proteção 

contra um elevado risco metabólico (Moreira et al., 2012).  
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Vários determinantes de estilos de vida têm sido investigados pelas suas 

funções anti-inflamatórias durante a adolescência (Warnberg et al., 2007). 

Deste modo, a ACR pode ser importante fator de proteção do baixo grau de 

inflamação (Warnberg et al., 2007). A ACR está inversamente correlacionada 

com níveis de PCR em adultos (Geffken et al., 2001; Williams et al., 2005). No 

entanto, a evidência é escassa e os resultados são mistos sobre a associação 

da ACR com inflamação em adolescentes (Thomas & Williams, 2008). 

 

2.4.Avaliação da Aptidão Física 
 

 A avaliação da ApF é importante, pois permite acompanhar a progressão 

dos jovens, um aumento da sua motivação, ajudar na definição dos conteúdos 

programáticos, avaliar o programa e promover a Educação Física e a AF 

(Safrit, 1995). 

A avaliação da ApF pode ser realizada por vários métodos. Atualmente 

no nosso país, a bateria de testes mais utilizada é a do programa Fitnessgram. 

Esta bateria de testes integra os nossos programas curriculares de Educação 

Física (Jacinto et al., 2001). O Fitnessgram inclui vários testes físicos para 

avaliar a ACR, a força muscular, a resistência muscular, a flexibilidade e a 

composição corporal (Corbin & Pangrazi, 2001). Sendo um dos cinco 

componentes da ApF, a ACR tem sido mais estudada, porque é um marcador 

de saúde ao longo da vida (Blair et al., 1996; Ortega et al., 2008), estando esta 

mais interligada com a saúde, por causa da relação com a prevenção de DCV 

(Cooper et al., 1976; Corbin, 1987). 

Um dos testes de campo mais comuns para avaliar a ACR entre 

crianças e adolescentes é o teste Vaivém (Castro-Pinero et al., 2010; Léger et 

al., 1988). Este teste é válido (Castro-Pinero et al., 2010), confiável (Artero et 

al., 2011) e praticável (Espana-Romero et al., 2010) em jovens. No entanto, 

como o Vaivém é um método indireto, algum erro pode estar sempre presente 

quando as estimativas de ACR são realizadas. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1. Conceção experimental do estudo 
 

Este estudo foi desenhado para investigar a relação entre a PCR, o IMC, 

e a ACR numa amostra de adolescentes Açorianos, de ambos os sexos.  

Os dados para o estudo reportam-se aos dados baseline de um estudo 

longitudinal The Azorean Physical Activity and Health Study II, que teve como 

objetivo avaliar AF, ApF, prevalência de excesso de peso/obesidade, qualidade 

de vida e outros fatores relacionados com a saúde. O estudo foi realizado em 

seis das nove ilhas dos Açores, onde 95% da população vive: S. Miguel, 

Terceira, Faial, Pico, S. Jorge e Graciosa (Instituto Nacional de Estatística, 

2011). 

Todos os participantes deste estudo foram informados sobre os 

objectivos, e os pais/encarregados de educação forneceram consentimento 

informado. O estudo foi aprovado pela Faculdade de Desporto e pelo Comité 

de Ética da Fundação para a Ciência e Tecnologia. O mesmo foi conduzido de 

acordo com a Declaração da Associação Médica Mundial Helsinki para estudos 

humanos. 

A população foi selecionada por meio de uma amostragem aleatória 

estratificada, tendo em conta a localização (ilha) e do número de alunos, por 

idade e sexo, em cada escola. O número estimado de adolescentes para a 

amostra foi 1,422, mas para evitar dados incompletos, a recolha de dados foi 

feita em 1,525 adolescentes. Vinte e cinco indivíduos com idade inferiores a 

14,5 ou superiores a 18,4 anos, e/ou que tivessem uma condição de saúde que 

não permitisse a participação regular nas aulas de educação física, ou falta de 

informação nalguma (s) das variáveis de interesse foram excluídos, resultando 

em um total de 1,500 participantes (892 meninas e 698 meninos). Os dados 

foram recolhidos no segundo semestre de 2008 e um ano mais tarde 

(seguimento médio de 11,5 ± 2,0 meses) 850 indivíduos foram reavaliados. 

Dos 850 adolescentes que participaram da recolha de dados de 2009, 36 foram 

excluídos devido à falta de informação sobre diversas variáveis, e 297 

recusaram-se a realizar a recolha de sangue.  
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Deste modo, amostra é constituída por 517 adolescentes Açorianos de 

ambos os sexos (297 raparigas e 220 rapazes), com idades compreendidas 

entre os 15 e 18 anos, que tinham dados completos sobre as variáveis de 

interesse. 

Os participantes foram avaliados durante as aulas de educação física, 

por professores de educação física especialmente treinados para esta recolha 

de dados (medidas antropométricas, ApF e aplicação de questionários). As 

recolhas de sangue foram realizadas por enfermeiros num hospital local. 

 

3.2. Instrumentos e Variáveis 
 

3.2.1. Peso 
O peso foi medido através de balança eletrónica (Tanita, BF 350) 

apresentando como valores extremos zero e 200 kg com a possibilidade de 

obter valores aproximados aos 100 gramas. O peso foi registado com o 

participante descalço, com roupas leves, na posição antropométrica (com o 

indivíduo erecto de calcanhares juntos e afastamento de cerca de 30º nas suas 

porções distais, membros superiores lateralmente pendentes, mãos e dedos 

em extensão apoiadas nas coxas, na zona lateral, cabeça e olhos dirigidos 

para a frente e no centro da plataforma de pesagem. O registo foi feito em kg 

com valores decimais. 

 

3.2.2. Altura 
A altura foi medida com Estadiómetro Tanita. As medições foram 

realizadas na posição antropométrica. Após a colocação do sujeito nesta 

posição, deslocou-se a barra plástica horizontal da craveira até se apoiar no 

vértex, registando-se o valor correspondente à altura em centímetros. 

 
 



35 
 

3.2.3. Índice de massa corporal  
O IMC foi calculado através da fórmula: Peso/altura2, expresso em 

Kg/m2. A amostra foi categorizada em peso normal (incluindo o baixo peso), 

excesso de peso e obesidade, de acordo com os pontos de corte específicos 

para o sexo e idade (Cole et al., 2000). 

 

3.2.4. Maturação 
Cada adolescente registou o seu estágio sexual secundário: o estágio do 

desenvolvimento da mama para as raparigas e o pêlo púbico para os rapazes 

de acordo com os critérios estabelecidos por Tanner & Witehouse (1976). 

 

3.2.5. Aptidão Cardiorrespiratória 
Para avaliação da ACR aplicou-se o teste Vaivém, pertencente à Bateria 

de Testes do Fitnessgram, versão 8.0 (Welk & Meredith, 2008). A referida 

bateria de testes faz parte do Programa Curricular das aulas de Educação 

Física.  

Descrição do teste: O aluno que vai realizar o teste coloca-se atrás da linha de 

partida, ao primeiro sinal parte e deve correr pela área estipulada (percurso de 

20 m em linha reta) e deve ultrapassar ou pisar a linha quando ouvir o sinal 

sonoro. Ao sinal sonoro deve inverter o sentido e correr até à outra 

extremidade. Se o aluno atingir a linha antes do sinal sonoro, deverá esperar 

pelo mesmo para correr em sentido contrário. Um sinal sonoro indica o final de 

tempo de cada percurso e um triplo sinal sonoro (final de cada minuto) indica o 

final de cada patamar de esforço. Este tem a mesma função do sinal sonoro 

único alertando ainda os alunos que o ritmo vai acelerar e que a velocidade de 

corrida terá de aumentar. O teste acaba quando o aluno não consegue atingir a 

linha em simultâneo com o sinal, deve inverter o sentido da sua corrida, ainda 

que não tenha atingido a linha. Deverá permitir-se que o aluno tente 

acompanhar o ritmo da corrida até que falhe dois sinais sonoros (não 

necessariamente consecutivos). Só então deverá parar. 
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3.2.6. Análises Sanguíneas  
Todas as recolhas de sangue foram realizadas por enfermeiros nos 

centros de saúde de cada uma das ilhas, com os participantes em jejum de 

pelo menos 10 horas. As amostras de sangue foram colhidas por punção da 

veia antecubital, na posição de sentado. Para esse efeito foram utilizados tubos 

com vácuo da marca “Sarstedt”, com gel de barreira para separação do soro. 

Após repouso à temperatura ambiente, durante aproximadamente 30 minutos, 

as amostras foram centrifugadas durante 10 minutos a 3000 rot/min.para se 

obter soro. Os níveis de PCR de alta sensibilidade foram medidos através do 

método de quimioluminescência usando o IMMULITE 2000 Analyzer (Siemens, 

Eschborn, Alemanha). 

 

3.3. Análise Estatística 
Na análise estatística dos dados foi utilizado o programa IBM-SPSS 

(Statiscal Package for the Social Sciences) versão 20.0 para o Windows, com 

intervalo de confiança de 95% e nível de significância de 5% (p<0,05), com os 

procedimentos estatísticos que a seguir se descrevem. 

Fez-se um estudo exploratório dos dados para que se avaliassem os 

pressupostos essenciais da análise estatística. A estatística descritiva das 

variáveis resultou da média e desvio-padrão de cada uma das variáveis 

observadas. O teste t de Student para amostras independentes foi utilizado 

para determinar diferenças entre variáveis contínuas e no caso das variáveis 

categóricas foi utilizado o teste Qui-quadrado (χ²).  

Elaboraram-se Tabelas de Contingência que relacionaram a PCR com o 

IMC com e com a ACR. O teste Qui-quadrado (χ²) foi aplicado a cada uma das 

Tabelas de Contingência a fim de se determinar ou não a existência de relação 

de dependência entre as variáveis. A variável PCR, nestas tabelas, foi 

analisada estando dividida em tercis, uma vez que não existe consenso sobre 

os pontos de corte da PCR a utilizar nos adolescentes.  

O grau de associação entre as variáveis: PCR, IMC e ACR foi 

quantificado através de correlações parciais (variáveis em formato contínuo), 

ajustadas para a idade, sexo e maturação.  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. RESULTADOS 
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4.1. Amostra 
 

As características gerais da amostra estão apresentadas no quadro 2. A 

idade cronológica média da amostra total é de 16,5±1,0 anos. No que concerne 

às variáveis antropométricas, é possível constatar que os valores médios do 

peso, altura são significativamente mais elevados entre os indivíduos do sexo 

masculino (p<0,05). 

Em relação à PCR, não existe uma diferença significativa entre os 

sexos, apesar das raparigas apresentam um nível mais elevado PCR do que os 

rapazes. 

 

Quadro 2. Características gerais da amostra 

Variáveis 
Total 

(n=517) 
Raparigas 
(n=297) 

Rapazes 
(n= 220) 

Idade, anos 16,5±0,9 16,5±0,9 16,5±0,9 
Altura, cm 165,6±8,8 160,4±5,8* 172,9±6,9 
Peso, kg 63,1±12,5 58,8±10,2* 69,3±13,0 
Índice de Massa Corporal, kg/m² 22,9±3,8 22,7±3,6 23,1±4,0 
Proteína C-reativa, mg/l 0,49±3,9 0,57±1,3 0,40±0,9 
Vaivém, número de percursos 44,8±24,9 29,7±12,8* 65,3±22,6 
IMC (%)    

Sem excesso de peso                                   70,6 71,0 70,0 
Excesso de peso  22,6 23,2 21,8 
Obesidade 6,8 5,7 8,2 

Aptidão Cardiorrespiratoria (%)    
Abaixo da zona saudável  59,0 72,4† 40,9 
Zona saudável ou acima  41,0 27,6† 59,1 

Resultados apresentados média±desvio-padrão, Teste t Student, com correcções Bonferroni 
para diferenças entre sexos: *p<0,05;† Teste x²=p<0,001; IMC, Índice de Massa Corporal.  

 
 

Relativamente ao IMC, através da análise do quadro 2 observa-se uma 

percentagem importante (70,6%) de indivíduos sem excesso de peso, 22,6% 

têm excesso de peso e 6,8% obesidade. Ao analisarmos as prevalências de 

excesso de peso e obesidade por sexo, verificamos que não existem 

diferenças estatisticamente significativas, embora as raparigas apresentem 
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percentagens superiores aos rapazes no excesso de peso ao passo que os 

rapazes revelam ter uma percentagem mais elevada de obesidade. 

No que concerne à ACR, os rapazes apresentam resultados 

significativamente superiores aos das raparigas, no que respeita ao numero de 

percursos efetuados (p<0,001).  

Quando analisamos a percentagem de alunos que atingem ou não a 

zona saudável no teste do Vaivém, verifica-se que 59% dos adolescentes se 

encontram classificados como estando abaixo da zona saudável e apenas 41% 

se situa na zona saudável ou acima desta. Na análise por sexo, os rapazes 

situam-se maioritariamente na zona saudável ou acima desta (59,1%). Nas 

raparigas verifica-se o contrário, 72,4% encontram-se abaixo da zona saudável 

e só 27,6% estão na zona saudável ou acima desta. Havendo, assim, uma 

diferença significativa na ACR entre os sexos (p<0.001). 

 

4.2. Proteína C-reativa e índice de massa corporal 
 

No que diz respeito à relação entre a PCR e o IMC (Quadro 3), 

verificamos que existe uma diferença estatisticamente significativa entre as 

referidas variáveis. Dos adolescentes com excesso de peso e obesidade a 

percentagem mais elevada situa-se no último tercil da PCR (8,1% e 3,3%, 

respetivamente).  

Quadro 3.   Proteína C-reactiva  e índice de massa corporal (amostra total). 

 PCR   

 
1º Tercil 
(≤ 0.04) 

2º Tercil 
(0.05 – 0.24) 

 3º Tercil  
(≥0.25) Total χ2 

IMC 

Peso 
Normal 

n 150 103 112 365  

% 29,0 19,9 21,7 70,6 

 
0,001 

Excesso de 
peso 

n 38 37 42 117 
% 7,4 7,2 8,1 22,6 

Obesidade n 2 16 17 35 
% 0,4 3,1 3,3 6,8 

Total n 190 156 171 517  
% 36,8 30,2 33,1 100  

IMC, índice de massa corporal; PCR, proteína C-reactiva. 
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No quadro 4, verificamos que as raparigas com excesso de peso situam-

se no último tercil da PCR. No que se refere à obesidade há uma maior 

concentração de PCR nos segundos e terceiro tercis. Sendo porém, estas 

diferenças não estatisticamente significativas (p>0,05). 

 

Quadro 4. Proteína C-reativa  e índice de massa corporal (raparigas). 

 PCR   

 
1º Tercil 
(≤ 0.04) 

2º Tercil 
(0.05 – 0.24) 

 3º Tercil  
(≥0.25) Total χ2 

IMC 

Sem 
excesso de 

peso 

n 79 64 68 211  

% 26,6 21,5 22,9 71,0 

 
0,058 

Excesso de 
peso 

n 19 21 29 69 
% 6,4 7,1 9,8 23,2 

Obesidade n 1 8 8 17 
% 0,3 2,7 2,7 5,7 

Total n 99 93 105 297  
% 33,3 31,3 35,4 100  

IMC, índice de massa corporal; PCR, proteína C-reactiva. 
 

 

Nos rapazes essa relação é diferente (Quadro 5). A maior percentagem 

dos adolescentes com excesso de peso situa-se no primeiro tercil da PCR 

(8,6%) ao contrário da obesidade, onde a maior percentagem adolescentes se 

encontra no último tercil da PCR, sendo estas diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05). 
 

Quadro 5. Proteína C-reactiva  e índice de massa corporal (rapazes). 

 PCR   

 
1º Tercil 
(≤ 0.04) 

2º Tercil 
(0.05 – 0.24) 

3º Tercil 
(≥0.25) Total χ2 

IMC 

Sem 
excesso de 

peso 

n 71 39 44 154  

% 32,3 17,7 20,0 70,0 

0,020 
Excesso de 

peso 
n 19 16 13 48 
% 8,6 7,3 5,9 21,8 

Obesidade n 1 8 9 18 
% 0,5 3,6 4,1 8,2 

Total n 91 63 66 220  
% 41,4 28,6 30,0 100  

IMC, índice de massa corporal; PCR, proteína C-reactiva. 
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4.3. Proteína C-reativa e aptidão cardiorrespiratória 
 

Na amostra total, verifica-se que a maioria dos adolescentes (21,5%) 

situados abaixo da zona saudável encontra-se no último tercil da PCR. Porém, 

a maior percentagem de indivíduos (19,1%) pertencentes à zona saudável ou 

acima desta encontram-se no primeiro tercil da PCR. Estas diferenças são 

estatisticamente significativas (p=0,001) (Quadro 6). 

Quadro 6.  Proteína C-reativa e aptidão cardiorrespiratória (amostra total). 

 PCR  
 
χ2 

 
1º Tercil 
(≤ 0.04) 

2º Tercil 
(0.05 – 0.24) 

 3º Tercil  
(≥0.25) Total 

ACR 

Abaixo da 
zona 

saudável 

n 91 103 111 305  

% 17,6 19,9 21,5 59,0 
 

0,001 
Zona 

saudável ou 
acima 

n 99 53 60 212 

% 19,1 10,3 11,6 41,0 
 

Total n 190 156 171 517  
% 36,8 30,2 33,1 100  

ACR, aptidão cardiorrespiratória; PCR, proteína C-reactiva. 
 

 

Na análise por sexo, as raparigas revelam uma relação entre a PCR e a 

ACR similar à encontrada para a amostra total (Quadro 7), ou seja, a maior 

percentagem de raparigas com nível de ACR mais elevado situa-se no primeiro 

tercil da PCR (p=0,001).  

 

Quadro 7. Proteína C-reativa e aptidão cardiorrespiratória (raparigas). 

 PCR  
 
χ2 

 
1º Tercil 
(≤ 0.04) 

2º Tercil 
(0.05 – 0.24) 

 3º Tercil  
(≥0.25) Total 

ACR 

Abaixo da 
zona 

saudável 

n 58 75 82 215 

0,001 
% 19,5 25,3 27,6 72,4 

Zona 
saudável 
ou acima 

n 41 18 23 82 

% 13,8 6,1 7,7 27,6 

Total n 99 93 105 297  
% 33,3 31,3 35,4 100  

ACR, aptidão cardiorrespiratória; PCR, proteína C-reactiva. 
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Em relação aos rapazes (Quadro 8), a percentagem mais elevada situa-

se no primeiro tercil, quer para os adolescentes categorizados abaixo da zona 

saudável quer na zona saudável ou acima desta. No entanto, esta diferença 

não é significativa (p>0,05).  

Quadro 8. Proteína C-reativa e aptidão cardiorrespiratória (rapazes). 

 PCR  
 
χ2 

 
1º Tercil 
(≤ 0.04) 

2º Tercil 
(0.05 – 0.24) 

 3º Tercil  
(≥0.25) Total 

ACR 

Abaixo da 
zona 

saudável 

n 33 28 29 90  

% 15,0 12,7 13,2 40,9 

0,499 Zona 
saudável 
ou acima 

n 58 35 37 130 

% 26,4 15,9 16,8 59,1 

Total n 91 63 66 220  
% 41,4 28,6 30,0 100  

ACR, aptidão cardiorrespiratória; PCR, proteína C-reactiva. 
 
 

Através da análise do quadro 9, após ajuste para a idade, sexo e 

maturação, verifica-se uma correlação positiva estatisticamente significativa, 

entre a PCR e o IMC (p<0,001). Relativamente à correlação entre a PCR e a 

ACR esta é negativa (p<0,05). No que diz respeito à correlação entre o IMC e a 

ACR e os resultados demonstram uma correlação negativa estatisticamente 

significativa (p<0,001). 

 

   Quadro 9. Correlação entre todas as variáveis analisadas (amostra total).  
 

 PCR IMC ACR 

PCR 1 0,259** -0,091* 

IMC  1 -0,388** 

ACR   1 

ACR, Aptidão cardiorrespiratoria; IMC, Índice de massa corporal; PCR, Proteína C-
reativa.**p<0,001; *p<0,05 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DISCUSSÃO 
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Discussão 
 

Este estudo teve como principal objetivo examinar as associações entre as 

concentrações de PCR e uma medida de obesidade (IMC) e a ACR, em 

adolescentes açorianos.  

Na adolescência, os dados disponíveis sobre a distribuição da PCR de alta 

sensibilidade são limitados, bem como sobre a sua associação com os fatores 

de risco de DCV. No nosso estudo o valor médio da PCR na amostra total é de 

0.49 mg/l sendo inferior aos resultados obtidos em outros estudos, como o de 

Sadeghipour et al., (2010) – 1,07 mg/l ou o de Christodoulos et al., (2012) – 

1,27 mg/dl. Quando analisamos a PCR por sexo, verificamos que o sexo 

feminino (0,57mg/l) apresenta maior nível de PCR do que no masculino (0,40 

mg/l) comparado com outros estudos verificamos que possuem as mesmas 

diferenças entre sexos, raparigas (0,18 mg/dl) vs rapazes (0,11 mg/dl), (Kuo et 

al., 2007) e raparigas (3,23mg/l) vs rapazes (1,70 mg/l), (Williams et al., 2005). 

Também no estudo de Cook et al., (2000) os níveis de PCR foram de 47% 

maiores em meninas do que em meninos No entanto, no estudo de Isasi et al., 

(2003) verificou-se o inverso, as raparigas apresentam valores inferiores ao dos 

rapazes (1,3 mg/l e 1,4 mg/l, respetivamente) 

No que diz respeito à análise antropométrica, mediante os elevados 

desvios-padrão encontrados, e a diferença existente entre os valores mínimos 

e os valores máximos, pode dizer-se que estamos perante uma amostra 

heterogénea, o que poderá refletir o facto dos sujeitos que a constituem se 

encontrarem numa fase de crescimento coincidente com a fase da puberdade. 
A prevalência de excesso de peso embora não estatisticamente significativa, 

é superior nas raparigas quando comparada com os rapazes (22,9% vs 8,1%). 

Porém a prevalência de obesidade é superior nos rapazes (8,1% vs 5,7%). 

Estes resultados são semelhantes aos encontrados no estudo de Sardinha et 

al., (2011) que numa amostra representativa de jovens portugueses (10-18 

anos) concluiu que 17% das raparigas e 17,7 % dos rapazes têm excesso de 

peso e 4,6% das raparigas e 5,8% dos rapazes têm obesidade. No entanto, é 

de salientar que a prevalência total de excesso de peso e obesidade, do nosso 
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estudo, é superior à registada no estudo de Sardinha et al., (2011). De acordo 

com a literatura as diferenças que se registam entre sexos podem ser 

resultantes de fatores biológicos, sociais e culturais (Sweeting, 2008). 

Quando analisadas as correlações entre as variáveis da amostra, 

observamos que, para ambos os sexos, existem correlações estatisticamente 

significativas entre a PCR, o IMC a e ACR. Contudo, as correlações 

apresentam resultados distintos.  

No presente estudo verifica-se uma correlação positiva entre a PCR e o 

IMC (r=0,259), o que vai de encontro a outros estudos (Acevedo et al., 2007; 

Ford et al., 2003; Isasi et al., 2003; Soriano-Guillen et al., 2008; Wu et al., 

2003). No estudo de Ford et al., (2003) foram avaliados 2846 crianças norte-

americanas dos 3 aos 17 anos de idade, os autores concluíram que a 

concentração de PCR foi significativamente elevada entre os jovens com um 

IMC ≥ percentil 85, confirmando assim que o excesso de peso pode ser 

associado com um estado de crónico de inflamação em jovens. Noutro estudo 

com 112 crianças, 58 do sexo masculino, os resultados demonstraram que 

níveis de PCR foram associados positivamente com um IMC elevado (Acevedo 

et al., 2007). Um estudo realizado por Wu et al., (2003)cujo objetivo foi avaliar a 

relação entre os níveis plasmáticos de PCR, características antropométricas e 

perfil lipídico em 835 crianças, entre 12 e 16 anos, de Taipei. Os resultados 

revelaram que as medidas antropométricas, especialmente o IMC, foram 

associados positivamente com os níveis plasmáticos de PCR. Outros estudos 

têm sugerido que a obesidade pode ser uma desordem inflamatória em 

humanos e que existem mecanismos que relacionam a obesidade com níveis 

elevados de PCR (Ford, 1999, 2003; Ford et al., 2001; Visser et al., 1999). 

Porém os mecanismos responsáveis pela associação entre obesidade e PCR 

ainda não estão claramente compreendidos. O papel da obesidade na 

produção de citocinas pode ser um dos mecanismos responsáveis por essa 

associação. Os adipócitos são uma fonte de citocinas, tais como fator de 

necrose tumoral (TNF)-α e interleucina-6, substâncias consideradas pro-

inflamatórias (Hotamisligil et al., 1995). 
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No que concerne à correlação entre os níveis da PCR e ACR esta foi 

negativa. Existem outros estudos que confirmam estes dados, (Isasi et al., 

2003; Sadeghipour et al., 2010), mas no estudo de Thomas et al., (2008) 

apesar de existir uma correlação negativa entre a PCR e a ACR esta não é 

significativa. Um estudo realizado por Martinez-Gomez et al., (2010) com uma 

amostra de 192 adolescentes espanhóis com idades entre 13-17 anos, cujo 

objetivo foi examinar as associações independentes da AF, ACR e de gordura 

corporal com marcadores inflamatórios de baixo grau, conclui que a ACR está 

inversamente associada com a gordura corporal e esta última encontra-se 

positivamente associada com marcadores inflamatórios de baixo grau (PCR) 

em adolescentes saudáveis, após ajuste para potenciais fatores confundidores. 

Apesar dos estudos com a ACR e a PCR serem escassos, a literatura sugere 

que a ACR revela ter um efeito favorável nos níveis plasmáticos de PCR (Isasi 

et al., 2003). Esta correlação negativa demonstra que a ACR interfere 

diretamente com o sistema cardiovascular e consequentemente diminui o risco 

de doenças coronárias (Ortega et al., 2008; Ruiz et al., 2006).  

No que diz respeito à correlação entre a prevalência de excesso de peso 

e obesidade e a ACR esta é negativa, significando que quanto maior forem os 

níveis de ApF menores serão as prevalências de excesso de peso e 

obesidade. Vários estudos referem que os níveis de ACR apresentam uma 

relação inversa com a presença de adiposidade corporal total e abdominal 

(Aires et al., 2010; Hasselstrom et al., 2002; Ortega et al., 2007). Um estudo 

realizado com 304 crianças finlandesas com uma média de idades de 8 anos, 

demonstrou que crianças com níveis mais elevados de ACR apresentaram 

níveis de adiposidade corporal total e abdominal, mais reduzidos, quando 

comparados com os seus pares com níveis de ACR mais baixos (Stigman et 

al., 2009). Noutro estudo de natureza transversal, englobando 111 jovens 

portugueses com idades compreendidas entre os 11 e 18 anos os autores 

concluíram que o IMC e o perímetro da cintura estão inversamente 

correlacionados com a ACR (Aires et al., 2010).  

O presente estudo, por ser um estudo transversal, não nos permite aferir 

causalidade na relação entre as variáveis estudadas. Deste modo 
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investigações longitudinais são necessárias para caracterizar com precisão a 

evolução e a direção dos relacionamentos entre a PCR, o IMC e a ACR.  

A realização deste trabalho é relevante pois é o primeiro estudo a 

descrever a distribuição de concentrações de PCR de alta sensibilidade e 

examinar a associação entre as concentrações de PCR, uma medida de 

obesidade (IMC) e a ACR, em adolescentes portugueses. 

Programas de educação em saúde visando a prevenção de excesso de 

peso e obesidade e a melhoria dos níveis da ACR, quer na infância e como 

durante a adolescência, podem ser consideradas medidas de prevenção 

associados à obesidade e risco de inflamação e, assim, contribuir para a sua 

prevenção e das complicações a estas associadas na vida adulta. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSÕES 
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Conclusões 
 

Os resultados deste estudo permitem concluir que níveis de PCR estão 

positivamente correlacionados com o elevado IMC e que os adolescentes que 

apresentam os valores mais elevados da PCR são aquelas que apresentam 

valores mais baixos de ACR. 

Estes resultados reforçam a necessidade da avaliação de diversos 

fatores de risco das DCV, tais como o excesso de peso/obesidade e a ACR, 

fatores importantes na prevenção dessas doenças, bem como a 

implementação de programas de AF e de ApF orientada para o aumento da 

ACR e a diminuição do excesso de peso e obesidade nos adolescentes 

Açorianos. 
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