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clínica geral

o marcador que 
indica se sua 

saúde está bem, 
obrigado! 

PCR,

Alterações nos níveis 
da Proteína C-reativa 
sinalizam a existência 
de inflamações no corpo. 
Na prevenção do risco 
de doenças do coração, 
esse exame sanguíneo 
pode até salvar vidas
por Cristina almeida

 H
ipócrates, o pai da medicina, 
idealizou vários procedimentos 
para o diagnóstico preciso. As 
diretrizes partiam da observa-

ção geral do paciente. Depois, seguia-se 
a análise de características identificáveis 
no rosto: nariz afilado, olhos encovados e 
alterações na cor da pele. Presente algum 
desses sinais, o próximo passo era inda-
gar sobre a história do doente para in-
vestigar noites maldormidas, diarreia ou 
alimentação precária. Passados mais de 2 
mil anos, os médicos ainda repetem esse 
ritual, mas hoje não descartam os bene-
fícios trazidos pelo avanço tecnológico. 
Exames laboratoriais sensíveis, como o 
que mede a Proteína C-Reativa (PCR), 
são aliados que ajudam a definir estraté-
gias para diminuir o risco de doenças. 

A PCR é considerada um marcador bioló-
gico, isto é, um indicador de processo, even-
to ou condição de saúde. Quando um órgão 
está debilitado, suas células liberam deter-
minadas substâncias no sangue, na urina ou 
na saliva. No caso da PCR, ela é produzida 
pelo fígado e sinaliza processos inflamató-
rios ou infecciosos de fase aguda. No passa-

do, esse exame era utilizado apenas para a 
pesquisa desses estados de forma rudimen-
tar. Mas de acordo com o patologista Carlos 
Eduardo dos Santos Ferreira, coordenador 
médico do setor de Química Clínica do La-
boratório Clínico do Hospital Albert Eins-
tein, “atualmente, ele é capaz de identificar 
concentrações menores dessa proteína, evi-
denciando a presença de qualquer doença 
onde haja um processo infeccioso (viral ou 
bacteriano) em diferentes graus”.

Segundo o médico Celso Granato, chefe 
do setor de Virologia da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), embora a PCR 
esteja relacionada às doenças cardiovascu-
lares, ela não está vinculada a uma doença 
em especial. “O marcador tem utilidade no 
seguimento terapêutico de doenças reumá-
ticas, vasculites sistêmicas, mas também 
pode estar ligado ao infarto, ao lúpus, à he-
patite, bem como a uma simples gripe”.

Manifestação dos sintomas
A PCR passou a ser utilizada na moni-

toração de risco cardiovascular, porque a 
arteriosclerose é causa de importante in-
flamação no organismo. Porém, metade de 
todos os infartos ocorre em pacientes com 
níveis normais de lipídios. Tal circunstân-
cia mostra que a manifestação dos sintomas 
pode permanecer inativa por longo período, 
até que algum evento clínico aconteça. Daí a 
relevância de exames preventivos seguros.

De acordo com a American Heart 
 Association e o Centers for Disease Con-
trol and Prevention, vários estudos mos-
traram que este tipo de teste é capaz de 
mensurar o risco de doenças cardiovascu-
lares. Baseadas nessas evidências, as ins-
tituições americanas sugerem o uso desse 
indicador nas clínicas públicas e privadas 
nos EUA desde o ano de 2003. E no Brasil 
não é diferente: o exame é disponibilizado 
até pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O exame é 
disponibilizado 
até pelo sUs 
e passou a ser 
utilizado na 
monitoração 
de risco 
cardiovascular 
porque a 
arteriosclerose 
é causa de 
importante 
inflamação no 
organismo
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clínica geral

Normal ou alterado?
Os especialistas esclarecem que os níveis 

da PCR podem aumentar em até 10 mil ve-
zes, sinal de doença aguda. Mas quando es-
ses parâmetros são maiores do que 3 mg/L, 
há maior risco de doenças cardiovascula-
res. Valores abaixo de 1 mg/L indicam bai-
xo risco, e índices situados entre 1 e 3 mg/L 
são considerados risco intermediário. Gra-
nato comenta que os médicos precisaram 
ser reeducados na interpretação desse 
exame, pois, ao contrário do que é usual, 
não eram necessárias alterações drásticas 
para evidenciar perigo cardiológico. 

Para além da função básica de detectar 
riscos, a importância desse exame é que 
ele permite maior controle das inflama-
ções, que têm como causa o tabagismo, 
altos níveis de colesterol e pressão ar-
terial, diabetes, alimentação inadequa-
da, sedentarismo, obesidade e estresse. 
Como todos esses elementos estão rela-
cionados ao infarto, “o controle diminui 
o risco de morte. E o exame avalia os li-
mites desse risco”, esclarece Ferreira.

BNP: conhecido Teste para Peptídeo 
Natriurético Cerebral, um marcador 
sensível e específico para a função 
miocárdica. É útil no diagnóstico, 
monitoramento e definição de 
tratamento de insuficiência cardíaca 
congestiva, assim como para a 
dispneia de causa cardíaca.

HeR-2: trata-se de uma proteína 
encontrada na superfície de 
algumas células cancerígenas 
e que está associada a 30% dos 
casos de câncer de mama. Assim, 
maiores concentrações dessa 
proteína indicam maior evolução 
no crescimento do tumor. É útil na 
definição do tratamento.

Psa: sigla para Antígeno Prostático 
Específico. Trata-se de uma substância 
produzida pela próstata, cuja função é 
liquefazer o coágulo seminal. Quanto 
maior for a quantidade de PSA, maior 
o risco de tumor de próstata. No 
entanto, o exame não é conclusivo.

PCa 3: um teste de urina pode 
identificar o gene 3,  marcador das 
células do câncer de próstata. Já 
utilizado nos EUA e na Europa para 
complementar ou confirmar o PSA, 
tem sido aclamado como o exame 
mais preciso para diagnóstico 
precoce desse tipo de câncer. A única 
desvantagem é que seu custo é 
elevado: 300 euros, cerca de R$ 900. 

ÁCidO aRaqUidôNiCO: pesquisadores 
italianos afirmam que um simples 
exame de sangue pode mostrar os 
níveis do estado depressivo de um 
paciente e até evitar um suicídio. As 
pesquisas estão em andamento, mas 
segundo os italianos, quanto maiores 
forem os níveis do ácido araquidônico, 
maior o risco de depressão.

LiqUOR : em agosto de 2010, 
pesquisadores da Ghent University 
(Bélgica) anunciaram a descoberta de 
um marcador biológico para a doença 
de Alzheimer encontrado no líquido 
espinhal. Segundo o estudo, no futuro, 
a retirada do líquido  e sua análise 
permitirão a prevenção da doença.

Conheça outros marcadores biológicos

Um exame de sangue é capaz 
de identificar concentrações 
menores dessa proteína, 
evidenciando a presença de 
qualquer doença onde haja um 
processo infeccioso (viral ou 
bacteriano) em diferentes graus

a Proteína C-Reativa 
(PCR) é um marcador 
biológico produzido 
pelo fígado que 
sinaliza processos 
inflamatórios ou 
infecciosos de 
fase aguda

proteína C-Reativa

glóbulos vermelhos

vaso sanguíneo

micro-organismo 
invasor

Exame de sangue
A pesquisa da proteína é realizada por 

meio de simples exame sanguíneo. Se o 
objetivo é fiscalizar o risco cardiovascu-
lar e os valores encontrados foram acima 
do normal, a sugestão dos especialistas é 
que nova dosagem seja feita no período 
de três a seis semanas. “A ideia é afastar 
a existência de um processo inflamatório 
ou infeccioso subjacente”, fala Granato. 

Todo esse cuidado se justifica, pois o ge-
renciamento do quadro clínico pressupõe 
drástica mudança no estilo de vida. Mas o 
tratamento medicamentoso também pode 
ser útil. “Quando identificamos um risco, 
a intervenção é feita por meio do uso de 
estatinas, drogas que reduzem o coles-
terol e os níveis de inflamação. A meta é 
 diminuir o impacto desses fatores na saú-
de dos pacientes”, fala o patologista.

Apesar disso, um estudo finalizado em 
2009 e dirigido por John Danesh, da Uni-
versidade de Cambridge, mostrou que a 
PCR não era exclusividade dos cardio-
logistas, porque também se relaciona ao 

acidente vascular cerebral (AVC) e câncer, 
além de doenças crônicas pulmonares. Na 
opinião desses pesquisadores, a PCR teria 
menor importância para a doença cardíaca 
do que aos riscos a ela relacionados. 

O resultado provocou uma reação da 
comunidade científica, que respondeu às 
conclusões de Danesh por meio de um arti-
go publicado no The Lancet em 2010. Mat-
thijs Boekholdt e John Kastelein, cientistas 
da Academic Medical Center de Amsterdã 
(Holanda), afirmaram que os colegas não 
resolveram uma dúvida importante: have-
ria um vínculo entre os níveis da proteína e 
o risco de doença cardíaca ou esses níveis 
seriam apenas um sintoma?

Segundo os holandeses, seja lá qual for a 
resposta, o exame ainda é uma ferramenta 
relevante: “Mesmo que a PCR venha a ser 
desqualificada como causa direta da doen-
ça cardiovascular, continua sendo útil para 
identificar pessoas desse grupo de risco”. 

O cardiologista Raul Dias dos Santos, 
diretor da Unidade Clínica de Lípides do 
Instituto do Coração (InCor), concorda. 
“Utilizamos o exame para melhorar a estra-
tificação de riscos para eventos cardiológi-
cos. Ele refina, desempata e complementa a 
contagem dos outros fatores de risco”. 

O futuro dos marcadores
Marcadores biológicos permitem rastre-

ar os primeiros sinais de processos patoló-
gicos. Então, seriam eles os testes labora-
toriais do futuro? Na opinião de Raul dos 
Santos, eles são mais uma ferramenta útil 
e hábil para avaliar fatores de risco. “Esses 
exames agregam, mas não substituem os 
testes clássicos” (veja quadro ao lado). 

Já Celso Granato afirma que os bi o-
marcadores  são uma tendência pouco in-
corporada. “Ainda esperamos a evolução 
de novas técnicas relacionadas à Biologia 
Molecular, que sejam capazes de identi-
ficar quantidades ínfimas de substâncias 
responsáveis por defender o organismo 
de doenças. O teste para PCR é um de-
les, mas no futuro usaremos outros me-
lhores”, conclui o especialista.Fo
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Como o PCR iNdiCA QUE 
o CoRPo Não ESTá BEm

l Quando os níveis da PCR 
estão maiores do que 3 mg/L, 
há um risco elevado de 
doenças cardiovasculares 

l Níveis entre 1 e 3 mg/L são 
considerados risco intermediário

l E valores menores de 1 mg/L 
indicam um baixo risco da doença

O exame 
controla as 

inflamações que 
têm como causa 

o tabagismo, 
altos níveis de 

colesterol e 
pressão arterial, 

diabetes  e 
obesidade 




