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OBJETIVO: Relacionar excesso de peso e marcadores inflamatórios em mulheres portadoras 

de lúpus eritematoso sistêmico (LES). MÉTODOS: Estudo transversal, realizado com 23 

mulheres diagnosticadas com LES e atendidas no ambulatório de um Hospital Universitário. 

Foram avaliados peso (kg) e altura (m), utilizando balança digital portátil e antropômetro 
graduado, para determinação do estado nutricional através do índice de massa corporal (IMC). 

A circunferência da cintura (CC) foi aferida com auxílio de fita inelástica e classificada de 

acordo com as normas vigentes. Os marcadores inflamatórios, valor de hemossedimentação 

(VHS) e proteína C reativa (PCR), foram obtidos nos prontuários dos participantes. Para 

análise estatística aplicou-se o teste Kolmogorov-Smirnov para normalidade dos dados e 

correlação de Spearman, para amostras não paramétricas, com nível de significância de p< 

0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário do 

Piauí (88097118.9.0000.8050) e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. RESULTADOS: A média de idade dos pacientes foi de 34,5 ± 11,4 anos 

com 65,2% com etnia parda e 75% possuíam ensino médio completo. Observou-se que a 

média do IMC foi 27,7 ± 3,7 kg/m² demonstrando excesso de peso nessa população. Para a 

CC a média foi de 88,5 ± 10,8 cm nas mulheres o que evidencia, a presença de adiposidade 

abdominal e risco cardiometabólico. O IMC apresentou correlação positiva fraca com VHS (r= 

0,23) e PCR (r = 0,36) (p>0,05). Verificou-se ainda correlação positiva fraca, entre VHS (r= 

0,20) e PCR (r= 0,38) com a CC. (p>0,05). CONCLUSÃO: Observou-se que o excesso de peso 
e a adiposidade abdominal podem estar relacionados com os marcadores inflamatórios 

avaliados nesse estudo. Tal fato pode estar relacionado com o uso de corticosteroide como 

terapia medicamentosa nesta população, além do tamanho amostral ter sido limitante nesse 

estudo, contudo, esse achado deve ser acompanhado com atenção para prevenir o 

desenvolvimento de complicações e/ou outras doenças crônicas associadas a obesidade.  

 

 


