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RESUMO  

O álcool é uma droga que tem seu consumo admitido e incentivado pela sociedade, sendo 

atualmente a substância psicotrópica mais utilizada entre jovens no mundo. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) seu consumo esteve relacionado a mais de 3 milhões 

de óbitos em 2016, o equivalente a 5,3% de todas as mortes no mundo. O etanol é uma 

molécula pequena e hidrossolúvel livremente distribuída por diversos órgãos e sistemas 

afetando funções vitais. O fígado é o órgão sujeito a maiores concentrações deste, além de ser 

o principal foco de metabolização da substância. Estudos demonstram a potencial relação 

entre o consumo de álcool e a inflamação. A Proteína C Reativa (PCR) é uma proteína pró-

inflamatória de fase aguda produzida pelo fígado, considerada importante devido a sua elevada 

sensibilidade em quadros inflamatórios, de injúria e infecções. Devido ao exponencial aumento 

do consumo de bebidas alcoólicas e sua relação com a qualidade de vida destes indivíduos, o 

presente trabalho pretende avaliar se o consumo de álcool altera as concentrações plasmáticas 

de PCR em estudantes universitários. Para isso, será aplicado um questionário especifico e 

posteriormente será dosado os níveis de PCR utilizando a técnica de aglutinação em látex com 

leitura pelo método de turbidimetria, em um estudo transversal, descritivo e quantitativo. 

Espera-se ao final deste projeto, avaliar a influência do consumo de bebidas alcoólicas nos 

níveis de PCR e desta forma estabelecer os riscos aos quais estes indivíduos podem estar 

expostos ao consumir tais bebidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Alcoolismo; Imunologia; Inflamação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O etanol é uma droga que tem seu consumo admitido e incentivado pela 

sociedade. Atualmente é considerada a substância psicotrópica mais utilizada 

entre adolescentes no mundo, visto que seu uso está relacionado a diversas 

práticas sociais, culturais e até religiosas (CAMACHO et al, 2011).  

           De acordo com o relatório divulgado pela OMS (2018), o consumo de 

etanol esteve relacionado a mais de 3 milhões de óbitos em 2016, o 

equivalente a 5,3% de todas as mortes no mundo. Nota-se que as faixas 

etárias mais jovens (20-49 anos) são as mais afetadas e apresentam maiores 

índices de mortalidade. Ainda, segundo dados da pesquisa nacional de saúde 

escolar de 2015 - peNSE (IBGE, 2015), 55,5% dos estudantes já consumiram 

algum tipo de bebida alcoólica, mostrando aumento quando comparado com 

dados da pesquisa de 2012 (50,3%). 



O etanol é uma molécula pequena e hidrossolúvel composta por dois 

carbonos e um grupo hidroxila, que após ser absorvida é livremente distribuída 

por diversos órgãos e sistemas afetando a maioria das funções vitais. O fígado 

é o órgão sujeito as maiores concentrações por ser o principal foco de 

metabolização da substância (VIEIRA, 2012). Pesquisas apontam que o 

consumo de álcool causa alteração em diversos exames laboratoriais como 

nos biomarcadores hepáticos, sendo de maior relevância as enzimas Gama-

GlutamilTransferase (GGT), Aspartato Aminotransferase (AST) e Alanina 

Aminotransferase (ALT), além do metabolismo de lipoproteínas e marcadores 

inflamatórios (REZENDE, 2015).  

A PCR é uma molécula polipeptídica com 206 aminoácidos organizados 

em 5 subunidades idênticas, não glicosada, descrita pela primeira vez em 1930 

por Tillett e Francis (BARAOU et al, 2017; COLLARES, PAULINO, 2006).  

Trata-se de uma proteína pró-inflamatória de fase aguda presente no 

organismo na forma monomérica e pentamérica, mostrando maior eficiência na 

forma monomérica (BARAOU et al, 2017; COLLARES, PAULINO, 2006).  

A produção e secreção de PCR ocorre pela via hepática e é induzida 

pela ação das citocinas IL-6, IL-1β, TNF-α e IL-17 (BARAOU et al, 2017; 

MURPHY, 2014). Sua liberação tem início de 4 a 6 horas após o estímulo pelas 

citocinas, os níveis séricos duplicam a cada 8 horas atingindo o pico entre 36 e 

50 h  e apresenta tempo de meia vida de 19 horas (AGUIAR et al, 2013). Em 

indivíduos saudáveis, a PCR apresenta níveis séricos que variam entre 0,6 e 

1,0 mg/L (GILBERT, 2002). Porém, em quadros inflamatórios, de injúria e 

infecções sofre alteração na sua concentração de aproximadamente 25%, 

inclusive em quadros crônicos. Demonstra-se assim a importância de sua 

quantificação em diagnósticos pela sua sensibilidade, apresentando, contudo, 

baixa especificidade (AGUIAR et al, 20015; COLLARES, PAULINO, 2006).  

         A PCR pode ser utilizada como preditor de doença por morte cardíaca 

(AGUIAR et al, 2013; HENDRIKS et al, 2002), auxilia na monitoração de 

doenças reumatologias (com exceção de Lúpus sistêmica) em casos de 

inflamações agudas e crônicas, pós-operatório e doenças cardiovasculares 

agudas (AGUIAR et al, 2013; HENDRIKS, 2002; MANGNUS el al, 2018), além 

de ser um marcador auxiliar diferenciado para meningite bacteriana e viral 

(ABBAS et al, 2015; MURPHY, 2014). 

Sabe-se que o consumo do álcool promove alterações metabólicas e 

fisiológicas, principalmente hepáticas, cardiovasculares e inflamatórias. A 

compreensão dos efeitos potenciais do seu consumo, sejam eles benéficos ou 

prejudiciais é considerado um aspecto importante na prevenção de danos 

associados ao seu consumo. Portanto, a dosagem da PCR pode auxiliar a 

esclarecer as alterações promovidas pelo consumo de álcool em universitários 

que fazem seu uso e assim avaliar os riscos aos quais estes indivíduos podem 

estar expostos. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

influência do consumo de bebidas alcoólicas nos níveis de Proteína C Reativa 

em universitários do município de Maringá- PR.  



2      MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo que envolve 

a determinação da PCR entre estudantes universitários maiores de 18 anos de 

uma instituição privada do município de Maringá-PR. Este projeto foi submetido 

ao Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Cesumar 

(CEP/Unicesumar) e recebeu um parecer favorável com o número: 2.630.196.  

 Para isso, os indivíduos que concordarem em participar da pesquisa 

responderão a um questionário contendo informações sociodemográficas, 

comportamentais e clinicas referente a saúde e consumo de álcool. De acordo 

com as respostas obtidas no questionário, os mesmos serão organizados em 3 

grupos de acordo com o perfil de consumo de bebidas alcoólicas, sendo o 

grupo 1 baixo consumo de álcool ou consumo ausente (0 a 3 doses de álcool 

por mês), o grupo 2 consumo moderado (até 5 doses semanais) e o grupo 3 

consumo elevado (2 ou mais doses diárias). Seguindo critérios do ministério da 

saúde que considera cada dose equivalente a 10 -12 g de álcool puro.    

 Posteriormente, será realizada a coleta de material biológico dos 

voluntários através da punção venosa para obtenção de soro, o qual será 

utilizado para a dosagem da PCR através do ensaio quantitativo de aglutinação 

em látex (kit PCR, Analisa). A determinação será realizada empregando o 

método de turbidimetria utilizando-se do analisador bioquímico automático 

URIT-8021A (MH-Lab). As análises serão realizadas no laboratório de análises 

clínicas da Unicesumar (Centro Universitário Cesumar). 

Os dados serão tabulados em planilha do programa Microsoft Excel 

2010 e analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica 8.0. Os 

dados foram apresentados como média e desvio padrão da média para as 

variáveis quantitativas, utilizando-se o teste t de student, seguido do pós teste 

de Tukey. Já para as variáveis qualitativas utilizamos tabelas de frequências 

com percentual seguido do teste qui-quadrado para avaliar possíveis 

associações entre as variáveis. O nível de significância adotado nos testes foi 

de p<0,05. 

 

3        RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que a compreensão sobre os níveis da PCR, em amostras de 

sangue de estudantes universitários de Maringá-PR, auxiliará na avaliação da 

influência do consumo de bebidas alcoólicas sobre o sistema imunológico e os 

processos inflamatórios. Assim, será possível avaliar os riscos aos quais estes 

indivíduos podem estar expostos e relacionar aos níveis séricos de PCR com 

hábitos de consumo, sexo e idade na influência dos processos inflamatórios.  
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