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Introdução: Marcadores inflamatórios têm sido relacionados com risco para eventos cardiovasculares 
(CV). Entretanto, não é conhecido o valor preditivo da proteína C-reativa (PCR) seriada em pacientes 
com doença arterial coronariana (DAC) estável. Objetivo: Avaliar valor prognóstico de dosagem de 
PCR seriada e suas variações em pacientes com DAC estável. Materiais e Métodos: Estudo de 
coorte de 202 pacientes com diagnóstico de DAC em acompanhamento ambulatorial especializado. 
Os pacientes foram avaliados em consultas a cada 4 meses, nas quais eram coletadas amostras de 
sangue e registradas a ocorrência de óbito, síndrome coronariana aguda e acidente cerebrovascular. 
Foram dosados PCR ultrassensível em 3 a 5 amostras para cada paciente. A relação entre níveis de 
PCR e eventos CV foi avaliada por modelo de Cox multivariado, utilizando a primeira medida de PCR 
(ponto de corte = 3 mg/dl) e a média das medidas de PCR. Resultados: A idade média foi de 61±10 
anos e 25% com revascularização prévia. Medidas seriadas de PCR mostraram variação individual 
importante no período (correlação entre medidas r=0,61 - 0,67), mediana do delta de 1,3 mg/ml 
(amplitude IQ 4,7 mg/ml), considerando a primeira PCR e o valor máximo das demais. Não houve 
associação entre esta flutuação e ocorrência de eventos CV ao longo do seguimento. Em análise 
multivariada, ajustando para idade, sexo, diabetes e revascularização inicial, níveis basais de PCR 
maiores que 3mg/dl mostraram-se associados com eventos CV (HR 1,48 IC 95% 1,02–2,13). 
Conclusão: Níveis basais de PCR estiveram associados com pior prognóstico. Entretanto, medidas 
seriadas apresentaram grande variação individual, tornando difícil encontrar uma aplicabilidade na 
prática clínica para dosagem seriada em indivíduos com DAC estável. 
 




