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Resumo

A inflamação subclínica é o elo entre a síndrome metabólica e as doenças crônicas, processo este agravado pela obesidade. Vários fatores
de risco modificáveis têm sido associados com a inflamação, embora o efeito que cada um exerça, bem como o efeito acumulado destes
fatores ainda não foi suficientemente explorado. Dentre os fatores modificáveis estão a atividade física e o tabagismo. Este trabalho revisa
as recentes associações entre os biomarcadores inflamatórios e os fatores de risco modificáveis. Ainda, integra o conhecimento referente ao
efeito modulador dos hábitos de vida nas concentrações dos biomarcadores inflamatórios e com isso prediz risco para as doenças crônicas
e síndrome metabólica.

Descritores: Inflamação; Síndrome X Metabólica; Tabagismo; Atividade física; Citocinas

Abstract

The low-grade inflammation is the link between metabolic syndrome and the chronic diseases, a process exacerbated by obesity. Several
modifiable risk factors have been associated with inflammation, although the effect that each one carries, and the effect accumulated these
factors has not been sufficiently explored. Among the modifiable risk factors are physical activity and smoking. This paper reviews the recent
associations between inflammatory biomarkers and risk factors. Still, integrating the knowledge on the effect of the modulator lifestyle in
the concentrations of inflammatory biomarkers and thereby predict risk for chronic diseases and acute metabolic.

Descriptors: Inflammation; Metabolic syndrome X; Smoking; Physical activity; Cytokines

Introdução

Nos últimos anos, muita ênfase tem sido dada em re-
lação à prevenção das doenças ateroscleróticas, por meio
da modificação dos fatores de risco1. Atenção especial
tem sido dada para populações em alto risco, como pes-
soas com síndrome metabólica (SM). O National Cho-
lesterol Education Program's/ATPIII (NCEP/ATPIII) sugeriu
uma série de mudanças terapêuticas no estilo de vida,
com o intuito de reduzir a prevalência da SM, no qual
revelou a importância da dieta e da atividade física (AF)2.
A WHO3 (2003) descreve que os três maiores compo-
nentes envolvidos na prevenção da aterosclerose são mo-
dificáveis e incluem o tabagismo, sedentarismo e dietas
inadequadas.

Os efeitos benéficos da AF na prevenção de doenças
cardiovasculares (DCV) já foram descritos em vários es-
tudos, geralmente por meio da redução da massa corporal
e níveis de pressão arterial4-6. Resultados do ATTICA
Study7 confirmaram estudos prévios que a AF estava as-
sociada a baixas concentrações de vários biomarcadores
inflamatórios em indivíduos saudáveis1.

O tabagismo promove aumento do estado oxidativo e
inflamatório8-10. Desta forma, se a inflamação subclínica
é o elo entre a síndrome metabólica e as doenças crônicas
e esse processo seria agravado pela obesidade8-9,11, o ta-
bagismo pode aumentar a chance de risco de desenvolver
tais doenças. Assim, desde que a inflamação exerce um

papel na patogênese das DCV10 e a SM pode ser vista
como uma condição inflamatória, sistêmica e de baixo
grau12, instituir medidas antiinflamatórias podem ser be-
néficas na prevenção da SM. A WHO3 (2003) e a AHA13

(2004) recomendam uma modificação no estilo de vida
como medida fundamental para o tratamento da obesi-
dade, SM e suas complicações. De fato, vários fatores de
risco modificáveis têm sido associados com a inflamação,
embora o efeito que cada um exerce sobre a inflamação,
bem como o efeito acumulado de vários fatores de risco
ainda não tem sido suficientemente explorado14. Em vista
disso, este trabalho tem como objetivo revisar as recentes
pesquisas das associações entre os biomarcadores infla-
matórios e os fatores de risco modificáveis, como a ativi-
dade física e o tabagismo.

Revisão da literatura

O referencial teórico do presente trabalho foi escrito
por meio de revisão bibliográfica sistemática com as pa-
lavras “exercise”, “smoking and exercise”, “exercise and
metabolic syndrome”, “smoking and metabolic syn-
drome”, “epidemiology, exercise and metabolic syn-
drome”, nas seguintes bases de dados em saúde: ME-
DLINE (base de dados de literatura internacional,
produzida pela US National Library of Medicine – NLM),
LILACS (Literatura Latino-Americana y del Caribe en Cien-
cias de la Salud), SciELO (Scientific Electronic Library
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Online), Periódicos da Capes, além de sites da Internet e
livros da área.

Atividade física (AF)

Estudos longitudinais e clínicos realizados são consis-
tentes em relação ao fator protetor da AF sobre o risco
para a obesidade, diabetes do tipo 2 e DCV13,15. Em estu-
dos transversais, a prática regular de AF esteve associada
à menor circunferência da cintura, triacilgliceróis e maio-
res concentrações de HDL-colesterol em indivíduos com
peso normal16 e se associou a um risco 21% menor para
a SM em obesos15, quando comparados aos sedentários.

Lee et al.16 (2005) demonstraram que pessoas que pra-
ticavam AF mais de 5 vezes na semana, possuíam uma
razão de chance-odds ratio (OR) para apresentar uma
maior circunferência da cintura, concentrações altas de
triglicerídeos e baixas concentrações de HDL-colesterol
de 4,1, 1,3 e 1.5, respectivamente, quando comparados
àqueles que não praticavam AF. Ainda, o risco relativo
(RR) de desenvolver SM era de 1,7, após ajustar para
idade, gênero, IMC, e outros fatores de risco considerados
no estudo.

Em outro estudo foi demonstrado associações entre a
AF e os componentes da SM: a AF se associou a menor
circunferência da cintura em pessoas sem SM e altas
concentrações de HDL-colesterol em ambos os grupos
com e sem SM, não apresentando diferenças entre gêne-
ros17. Outro estudo longitudinal demonstrou que, idosos
três anos após se tornarem ativos, apresentaram menor
risco para a SM quando comparados aos que permane-
ciam sedentários18.

Desta forma, baseando-se na associação inversa entre a
AF com a obesidade, DM2, SM e DCV, se propôs a hipó-
tese de que o efeito da AF poderia estar relacionado com
a modulação dos biomarcadores inflamatórios associados
à obesidade e suas complicações. Por exemplo, indivíduos
ativos sem SM apresentam concentrações 36% menores
de proteína C reativa (PCR), 15% menores de leucócitos,
19% de proteína amilóide sérica-A (SAA), 15% menores
de fator de necrose tumoral- a (TNF-a), e interleucina-6
(IL-6) e 15% menores de fibrinogênio, quando comparados
a indivíduos sedentários. Mesmos resultados foram en-
contrados no grupo de indivíduos com SM17.

Os mecanismos pelos quais a AF pode estar associada
com menores concentrações de biomarcadores inflamató-
rios ainda não estão totalmente elucidados. Altas concen-
trações de PCR se associam com obesidade19-20 e resistência
à insulina (RI)20. Na mesma linha de raciocínio, a AF se as-
socia com baixos graus de obesidade central21 e RI11,22.

De fato, os efeitos benéficos da AF estão bem reconhe-
cidos. Vários estudos demonstram que o risco para morbi-
mortalidade por doenças cardíacas e coronarianas é in-
versamente relacionado ao nível de AF1,2,4-7,23. O papel
protetor da AF no sistema cardiovascular é devido em
parte, atribuído aos efeitos favoráveis do exercício nos vá-
rios fatores de risco coronarianos tradicionais, como níveis
de pressão arterial e IMC2,23. No ATTICA Study foi de-
monstrado que um status pré-hipertensivo está associado
com o processo inflamatório entre adultos saudáveis24.

Uma consistente associação inversa entre AF com vá-

rios marcadores inflamatórios e de coagulação relacio-
nados às DCV é vista em pessoas com presença e com
ausência de SM17. Ainda, mesmo em quantidades mode-
radas de AF podem ter um profundo e favorável efeito
nesses marcadores de inflamação e coagulação. Estes
achados têm significado clínico e de saúde pública, desde
que a intensidade moderada e a quantidade de AF sejam
bem toleradas pela maioria, em especial em pessoas de
meia idade e indivíduos mais idosos e que tenham rela-
tivamente um baixo risco4. Ford et al.25 (2002) e King et
al.26 (2003) obtiveram os mesmos resultados ao estudar
adultos saudáveis. Em particular, os mesmos observaram
que o tempo devotado para a AF era inversamente asso-
ciado às concentrações de PCR, fibrinogênio e leucócitos,
após ajuste para as variáveis de confusão.

Em outro estudo com pessoas idosas, foi demonstrado
que indivíduos no menor quartil de AF, quando compa-
rados aos no maior quartil, possuíam concentrações de
PCR (19%), leucócitos (6%), fibrinogênio (4%) e fator
VIII (3%) menores, respectivamente, após ajuste para gê-
nero, presença de DCV, idade, etnia, tabagismo, IMC,
diabetes e hipertensão27.

A WHO3 (2003) recomenda a prática de 30 minutos
diários de AF de intensidade moderada a vigorosa para
reduzir o risco para diabetes do tipo 2 e mortalidade por
DCV, enquanto 45 a 60 minutos diários são recomenda-
dos para prevenção do ganho de peso após perda de
peso realizada por dieta e prevenção da obesidade e de
suas complicações associadas, respectivamente.

A AF parece não contribuir significativamente com a
perda de peso inicial, mas exerce um importante efeito
na prevenção de um novo ganho de peso e na melhora
dos fatores clínicos associados ao diabetes do tipo 2
(DM2) e DCVs, sendo o volume total de AF mais relevante
que a intensidade moderada ou intensa13.

Uma maneira de expresar o custo energético do exercí-
cio (volume de AF) em unidades simples pode ser feita
por meio de um índice metabólico equivalente (MET),
atribuindo um múltiplo da taxa metabólica a cada ativi-
dade física realizada durante o dia e a semana28. Conven-
cionalmente, admite-se que o custo energético em repouso
de qualquer avaliado torna-se igual a 1 MET. Logo, neste
caso, o dispêndio energético das AFs deverá ser expresso
em múltiplos do equivalente metabólico em repouso.

Ao se pedalar em velocidade de passeio (20-25km/hora),
estima-se um dispêndio energético de 10 METs a cada
minuto, ou seja, um dispêndio energético 10 vezes mais
elevado que em situação de repouso. É universalmente
aceita as estimativas da ordem de 1 kcal (4,184 kj) por kg
de peso corporal por hora, ou 3,5 ml de O2 utilizado por
kg de peso corporal por minuto, para cada MET. Portanto,
ao ajustar as unidades de medida, considera-se que 1 MET
é igual a 0,0175kcal/kg/min28-31. Por fim, os METs clas-
sificam a AF em leve (<3 METs/min), moderada (3-6
METs/min) e intensa (>6 METs/min)31:

1000ml O2= 5 kcal
200ml O2= 1 kcal

1 MET=3,5 ml de O2/ Kg /min (Vo2 de repouso)
3,5 ml de O2/Kg /min : 200ml O2= 0,0175/kg/min

ou
Fórmula: 0,0175 x peso (kg) x METs= kcal/min
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De uma maneira geral, os indicadores sobre AF mais
encontrados na literatura incluem: frequência da AF (ho-
ras por semana), duração da AF (em minutos), intensidade
da AF, AF atual, AF habitual, METs/min, METs/hora,
METs/dia e METs/semana, perguntas subjetivas sobre con-
siderar-se sedentário, muito sedentário, ativo e muito
ativo ou simplesmente sobre considerar-se ativo ou não,
dentre outras. Estas várias formas de apresentação de re-
sultados sobre AF implicam em dificuldades e viéses na
interpretação de resultados que avaliam a AF sobre a in-
flamação. Outros vieses incluem gênero, idade, medidas
antropométricas e de composição corporal, capacidade
em relatar com fidelidade a AF atual e, ou habitual, bem
como o tempo que realizou AF (se parou), autopercepção
sobre como julga sua AF (ativo, sedentário), genética,
desempenho e resistência física, etc.

Tabagismo

A WHO32 (2002) descreve que o tabagismo está entre
os 10 maiores fatores de risco para a saúde e estima que
1 bilhão de homens e 250 milhões de mulheres atual-
mente são fumantes. O tabaco é uma mistura de mais de
4000 substâncias químicas e bioativas que podem inte-
ragir com os sistemas biológicos humanos, expondo o
organismo ao estresse oxidativo. Dessa forma, a grande
quantidade de radicais livres originados pelo tabaco pode
induzir ao estresse oxidativo em especial nos sistemas
respiratório e circulatório33.

Em estudos de coorte, fumantes apresentavam maiores
concentrações de colesterol total, IMC e pressão arterial,
além de maior risco para DCV e doença pulmonar crônica
obstrutiva34-35. Um estudo demonstrou que pessoas que
consomem mais de 20 carteiras de cigarros ao ano, pos-
suíam maior risco para apresentar elevadas concentrações
de triglicerídeos (1,4) e baixas de HDL-colesterol (1,9),
quando comparados aos não fumantes. Ainda, os valores
médios de triglicerídeos e circunferência da cintura au-
mentavam à mesma proporção à exposição ao cigarro16.
Em vista disso, pesquisas também mostram maior risco
para a SM entre os fumantes15-16,18. Lee et al.16 (2005) de-
monstraram que o risco para desenvolver SM era 1,9 vezes
maior em indivíduos que consumiam mais de 20 carteiras
de cigarro ao ano, quando comparados aos não fumantes.

Tendo em vista a estreita relação entre a SM e media-
dores inflamatórios, alguns autores postulam que o taba-
gismo ativa o estado inflamatório, devido a sua associa-
ção com os níveis de PCR, deste modo aumenta o risco
para as doenças crônicas, como o DM2 e SM36.  DAS37
demonstrou pela primeira vez que fumantes crônicos
apresentavam concentrações de PCR significativamente
mais altas que não fumantes.

No estudo de Geffken et al.27 (2001) foi observado que
idosos fumantes apresentavam altas concentrações de
PCR, fibrinogênio e leucócitos, quando comparados aos
ex-fumantes e não fumantes. Em outro estudo com idosas
foi demonstrado que o tempo de vida exposto ao cigarro,
mesmo naqueles que pararam, está fortemente associado
às elevadas concentrações de PCR. Os autores sugerem
que alguns efeitos do tabagismo podem persistir por muito
tempo, mesmo cessar-se o hábito19. Em adolescentes, foi

demonstrada a associação positiva entre o grau de taba-
gismo e inflamação. Nesse estudo, a OR para apresentar
PCR alta (p90) era de 1,04 (0,55 a 1,98), 1,76 (1,06 a
2,94), 1,39 (0,70 a 2,76), 2,07 (0,96 a 4,42) e 2,40 (1,18
a 4,88) para não fumantes, fumantes ocasionais, fumantes
leves, fumantes moderados e fumantes pesados38.

O mecanismo pelo qual o tabaco exerce efeito proin-
flamatório, agravado após longo tempo de exposição, não
é totalmente conhecido, porém sabe-se que está ligado
ao desenvolvimento da aterogênese mediado pelo au-
mento de espécies reativas de oxigênio ou radicais livres
(ROS)8-10. As células endoteliais se tornam ativadas como
o resultado de diferentes fatores como a hipercolesterole-
mia, hipertensão, tabagismo e diabetes. O resultado da
disfunção endotelial é a produção de ROS, expressão de
moléculas de adesão celular (CAMs), citocinas e quimo-
cinas, as quais facilitam a aderência e a transmigração
endotelial de leucócitos (monócitos e linfócitos T).

Os monócitos que residem na parede das artérias se
tornam ativados por citocinas próinflamatórias e se dife-
renciam em macrófagos. Esses macrófagos ativados e lin-
fócitos aumentam a expressão das CAMs, citocinas, fa-
tores de crescimento e metaloproteinases, o qual resulta
em maior recrutamento de mais leucócitos para a parede
das artérias, ativa as vias do sistema complemento do
sistema imune e também, ativa as proteínas de fase aguda,
promove a deposição de um tecido fibroso e estimula a
proliferação e migração das células musculares lisas
(SMCs). As lipoproteínas de baixa densidade-oxidadas
(LDL-ox) podem ser facilmente capturadas pelos macró-
fagos via o receptor carreador LOX-1, levando a formação
das células espumosas8.

Ainda, o tabagismo está frequentemente associado à
menor ingestão de vitamina A e alimentos ricos em ca-
rotenóides, assim como maior metabolização destes an-
tioxidantes, o que resulta em concentrações plasmáticas
20-40% menores de vitamina C e 17-50% menores de
a-caroteno em fumantes, comparados aos não fumantes.
As concentrações de selênio e zinco e a atividade da en-
zima glutationa peroxidase também se apresentam dimi-
nuídas, enquanto as concentrações da ceruloplasmina
(marcador do estado oxidativo e inflamatório) estão ele-
vadas entre os fumantes crônicos33. Assim, baixas con-
centrações de vitaminas e minerais antioxidantes estão
associadas a concentrações altas de biomarcadores in-
flamatórios, desta forma, o tabagismo contribui com
efeito direto e bidirecional entre a diminuição de anti-
oxidantes e aumento de marcadores inflamatórios.

De maneira geral, os indicadores sobre tabagismo mais
encontrados na literatura incluem: número e percentual
de não fumantes, ex-fumantes e fumantes, número de
cigarros/dia e tempo que fuma ou fumou (para fumantes
e ex-fumantes). Estas várias formas de apresentação de
resultados sobre o tabagismo implicam em dificuldades
e viéses na interpretação de resultados que avaliam o ta-
bagismo sobre a inflamação. Outros vieses incluem tipo
do cigarro (mais ou menos nicotina), número de cigarros
considerados para classificar o grau em que o indivíduo
fuma (fumante ocasional, leve, moderado e pesado), nú-
mero de cigarros em relação à massa corporal, adiposi-
dade, estado fisiológico (estresse), genética, capacidade
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em relatar com fidelidade a quantidade e o tempo que
fuma ou que fumaram, estudos que avaliam somente se
fuma ou não.

Conjunto de fatores de risco modificáveis

Vários fatores de risco têm sido associados com a in-
flamação e hemostasia, embora o efeito acumulado dos
mesmos não fosse muito avaliado. Em vista disso, Hamer
e Stamatakis14 (2008) avaliaram a associação aditiva e
independente de fatores de risco modificáveis com mar-
cadores inflamatórios e hemostáticos, avaliados pela PCR
e fibrinogênio, respectivamente. 

Nesse estudo, foi demonstrado aumento gradual no risco
de inflamação (PCR ≥ 3mg/L) com o aumento no número
de fatores de risco modificáveis (OR para ≥ 4 fatores de
risco: 5.09, 3.96-6.55; IC: 95%). Associações similares fo-
ram encontradas para hemostasia (fibrinogênio ≥ p75 mg/L)
(OR para ≥ 4 fatores de risco: 4.04, 3.01-5.42; IC: 95%).
O tabagismo, obesidade central, sedentarismo, hipertensão
e colesterol foram os fatores de risco associados de maneira
independente à inflamação. Já para a hemostasia, os fatores
de risco independente foram tabagismo, alcool, obesidade
central, sedentarismo e hipertensão. A obesidade central
e tabagismo foram os preditores mais fortes para inflama-
ção e hemostasia, respectivamente14.

De fato, um pequeno aumento do tecido adiposo ab-
dominal em relação ao peso corporal total tem sido asso-
ciado à elevação significativa das concentrações de PCR.
Dados do Framingham Heart Study demonstram que o
aumento de 0.8 e 1.0 kg de tecido adiposo visceral cor-
responde a aumento de 1.8 e 0.7mg/L nas concentrações
de PCR  para mulheres e homens, respectivamente14,39.

Muitas citocinas, dentre elas a IL-6 e o TNF-a são pro-
duzidas no tecido adiposo e induzem a produção hepá-
tica de PCR, efeito este que pode ser agravado pelo ex-
cesso de gordura corporal. A IL-6 é considerada a maior
citocina pró-inflamatória40, pois é mediadora central da
resposta de fase aguda e a principal citocina pró-coagu-
lante, pois determina a produção e elevação das con-
centrações plasmáticas estimuladas pelo fígado de fibri-
nogênio, proteína amilóide sérica A (SAA), e em especial,
da proteína C reativa (PCR)8,20,41. Em mulheres com IMC
> 28,3 kg/m2, as concentrações deste marcador foram 4
vezes maiores que a de mulheres com IMC inferior, le-
vando a um razão de risco (RR) de 4 vezes para a hipe-
rinsulinemia42.

Assim como a IL-6, o TNF-a é mediador central da
resposta aguda, pois também determina a produção e
elevação das concentrações plasmáticas estimuladas pelo
fígado de fibrinogênio, SAA, inibidor do ativador de plas-
minogênio-1 (PAI-1) e em especial, da PCR8,20,41. Ainda,
o TNF-a induz a expressão de IL-6 no tecido adiposo e
promove a expressão endotelial de moléculas de ade-
são43-45. Em pessoas com excesso de peso (IMC>27 kg/m2),
os valores séricos de TNF-a e de e receptor-2 de TNF
(TNFR-2) foram significantemente mais elevados quando
comparados aos normais (IMC< 25 kg/m2)43.

A PCR não é considerada somente um biomarcador
do processo aterosclerótico, mas também, está envolvida
na patogênese da aterosclerose por meio de vários me-

canismos: a) inibe a transcrição da óxido-nítrico-sintase
(eONS) nas células endoteliais e desestabiliza o RNAm
da eONS, o qual leva ao decréscimo na liberação basal
de óxido nítrico (ON); b) promove a expressão de molé-
culas de adesão (CAMs) pelas células endoteliais, induz
a MCP-1 e promove a captação de colesterol pelos ma-
crófagos8; c) estimula os monócitos a produzir o fator
tissular e citocinas pró-inflamatórias (IL-6 e TNF- a) por
meio da estimulação do fator de transcrição nuclear
Kappa-a 8,44-45. Em mulheres com IMC> 28,3 kg/m2,
as concentrações deste marcador foram 12 vezes maiores
quando comparadas à IMC inferior, levando a RR de 12
vezes para a hiperinsulinemia42.

Tendo em vista que a maior produção de citocinas
pró-inflamatórias se dá pelos adipócitos, a relação entre
a maior secreção e concentrações altas de citocinas em
pessoas com obesidade seria esperada, predispondo ao
risco de desenvolver SM. Um estudo demonstrou que
obesos (IMC > 30 kg/m2) com obesidade central apre-
sentavam OR de 9,4 (4,5 a 19,7) para desenvolver SM
em cinco anos. Aqueles que tinham somente obesidade
abdominal ou obesidade apresentavam OR de 2,7 (1,2 a
6,4) e 4,8 (2,1 a 11,1), respectivamente46.  Como cons-
tatado, os efeitos podem ser sinérgicos e quanto maior a
presença de tecido adiposo, maior a associação entre
inflamação, SM e doenças crônicas. Diversas evidências
mostram aumento de risco para eventos cardiovasculares
associados à obesidade, e os mesmos podem ser par-
cialmente explicados pela secreção de biomarcadores
inflamatórios, a exemplo também das proteínas hepáticas
sensíveis à inflamação, dentre elas a PCR47.

Uma observação importante diz respeito à AF exces-
siva. Indivíduos que praticam AF em demasia, podem
também sofrer de maior estresse oxidativo48. Este fator
deve ser levado em consideração nas análises e interpre-
tação de resultados de estudos que avaliem AF em relação
aos marcadores do estado oxidativo e inflamatório. Esta-
belecer ao certo qual seria o ponto de equilíbrio do tri-
nômio frequência-duração-intensidade para um deter-
minado indivíduo e não somente estabelecer um tempo
mínimo recomendado seria objeto de investigações fu-
turas. Isto poderia abrir um leque de novas pesquisas no
intuito de verificar qual seria a atividade moderada (ponto
de equilíbrio) em relação à modulação de biomarcadores
inflamatórios, e com isto prevenir doenças crônicas ao
mesmo tempo garantir da promoção da saúde.

Conclusões

Esta revisão integrou o conhecimento referente ao efeito
modulador dos hábitos de vida, em especial, tabagismo
e AF, nas concentrações dos biomarcadores inflamatórios.
Porém, algumas questões ficam por ser elucidadas:

A prática regular de AF, sem dúvida, é benéfica para a
saúde, mas parece não exercer o mesmo efeito que a
restrição calórica sobre os níveis dos biomarcadores in-
flamatórios. No entanto, o número de estudos ainda é
modesto, sendo necessárias mais pesquisas que elucidem
seu real efeito e os mecanismos envolvidos.

Já para o tabagismo, estão constatados seus efeitos
maléficos, devendo, portanto, ser enfatizado sempre
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seus danos à saúde humana tanto em campanhas de
prevenção quanto em consultórios e ambiente familiar.
De fato, a modificação do estilo de vida como o aban-
dono do tabagismo poderia trazer benefícios à saúde e
menor risco para o desenvolvimento do DM2, SM e
DCV, derivado do menor estado oxidativo e inflamató-
rio, porém o grau deste efeito pode ser distinto entre
pessoas saudáveis ou na presença de doença crônica,
bem como em pessoas com peso normal, quanto entre
pessoas com excesso de peso. A magnitude disso ainda
deve ser estabelecida.

Com base nos dados apresentados, pode-se inferir que,
o tabagismo e a AF exercem importante papel no processo
inflamatório em indivíduos saudáveis, ou que apresentem
componentes da SM. A presença da AF e a ausência do
tabagismo podem reduzir, pelo menos em parte, a preva-
lência da SM, bem como suas complicações, por meio
da modificação das concentrações dos marcadores de in-
flamação, coagulação e estado oxidativo.
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