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1. RESUMO  

Infecções bacterianas graves possuem alta prevalência em faixas 

etárias pediátricas, apresentando altas chances de evolução para 

sepse/choque séptico e óbito. Neste contexto, são fundamentais 

medidas que maximizem a assistência em saúde de maneira a otimizar 

diagnóstico e manejo clínico de tais síndromes. 

 Neste contexto, a utilização de biomarcadores de resposta a 

presença do patógeno no organismo do hospedeiro pode auxiliar nas 

diferentes tomadas de decisões ao longo da assistência ao cuidado, seja 

na introdução precoce de antimicrobianos ou em sua suspensão 

oportuna – reduzindo, desse modo, seu uso de maneira desnecessária.  

 A proteína C reativa (PCR) e a procalcitonina (PCT) podem ser 

utilizadas como ferramentas laboratoriais que, associadas ao contexto 

clínico-propedêutico-epidemiológico do paciente, podem fornecer 

evidências de infecção bacteriana em atividade. Neste contexto, suas 

particularidades podem determinar a superioridade de um biomarcador 

em detrimento de outro no cenário de infecções bacterianas graves em 

crianças.  
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2. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

Em 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou os 

indicadores relacionados a Sepse e ao Choque Séptico do mundo. 

Segundo o relatório1, trata-se de uma condição clínica de preocupação 

mundial, sendo de elevada prevalência e associado em quase 40% à 

desfechos desfavoráveis quando em leito de terapia intensiva (UTI)1,2. 

É importante ressaltar que estes dados refletem a realidade de países 

desenvolvidos, sendo, dessa maneira, considerado subestimado, haja 

vista que países pobres e/ou em desenvolvimento carência de 

levantamentos mais criteriosos1. 

A sepse infantil, assim como nas faixas etárias adultas, também se 

mostra como um desafio, tanto em relação ao diagnóstico quanto ao 

manejo. Segundo dados da Organização Panamericana de Saúde 

(OPAS), estima-se que metade dos quadros de Sepse anualmente sejam 

na faixa etária infantil e que haja 2.9 milhões de óbitos/ano de crianças 

decorrente desde agravo de saúde.2 A prevalência de sepse grave e 

choque séptico em crianças hospitalizadas varia de 1% a 26%, sendo a 

taxa de mortalidade em países em desenvolvimento de até 35% - sendo 

essa a principal causa no mundo de óbito na infância decorrente de 

infecção15. 

No Brasil, um estudo recente, multicêntrico, realizado com crianças 

em leito de terapia intensiva almejou estimar de maneira nacional os 

dados relacionados a sepse pediátrica e a mortalidade relacionada à 

condição clínica no país. Haja vista a proporcionalidade territorial e 

heterogeneidade dos recursos e assistência em saúde, sempre houve 

limitações quando a fidelidade dos dados4. Segundo Souza, D.C. et al 4, 

que inclui apenas faixa etária pediátrica estando em leito de terapia 

intensiva no momento da inclusão no estudo, a prevalência do 

diagnóstico de sepse grave ou choque séptico foi de 25.6%, enquanto a 

taxa de mortalidade de 19.8%. Os dados corroboram com a 

preocupação crescente das organizações de saúde, demonstrando que a 

sepse infantil ainda é uma condição clínica que carece de atenção. 
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Apesar de sua prevalência e mortalidade, somente em 2005 foram 

publicadas as definições específicas para sepse na faixa etária 

pediátrica.3 Em vista de sua relevância, tanto no contexto de assistência 

à saúde quanto no que se refere à saúde pública, faz-se fundamental o 

aprimoramento de ferramentas que auxiliem o diagnóstico precoce e o 

manejo adequado e próximo ao ideal. Os recursos empregados na 

assistência em sepse pediátrica visam, sobretudo, redução da 

mortalidade associada ao quadro clínico.  

A sepse é definida como como uma disfunção orgânica com risco de 

vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção3,15, 

enquanto o choque séptico é definido pela presença de hipotensão 

persistente que requer a utilização de vasopressores.15 Em 2019, o 

Instituto Latino-Americano de Sepse, publicou o documento de 

protocolo clínico para manejo da sepse pediátrica3, o qual inclui a SIRS 

(Síndrome da Resposta Inflamatória) com critério para diagnóstico de 

sepse (Tabela 1). Embora os critérios de SIRS para definição de sepse 

não sejam mais necessários, eles ainda permanecem como uma 

ferramenta de boa aplicabilidade para detecção de tal condição, 

sobretudo em locais de baixos recursos, favorecendo, assim, a suspeita 

clínica precoce. 15,16 

 

Critérios diagnósticos de SIRS em pediatria 

Alteração da temperatura corporal – hipertermia ou hipotermia  

Taquicardia – frequência cárdica inapropriada para idade na ausência 

de estímulos externos  

Taquipneia ou necessidade de ventilação mecânica - na ausência de 

fator prévio que justifique a alteração  

Alteração de leucócitos – leucocitose ou leucopenia na ausência de 

uso de quimioterápico que justifique tal alteração  
Tabela 1. Critérios definidores de Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica em 

população pediátrica.   

No contexto de suspeita clínica ou confirmação de sepse, diferentes 

recursos em saúde podem contribuir para o auxílio à assistência ao 

paciente. Os exames laboratoriais podem guiar a elucidação diagnóstica 

bem como evolução clínica após a introdução terapêutica adequada3. 

Nesse contexto, a proteína C reativa (PCR) e a procalcitonina (PCT) 
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são biomarcadores que fazem parte do arsenal laboratorial que são, 

quando disponíveis, utilizados na prática e recomendados pelos 

protocolos. 3,5 

A proteína C reativa (PCR) foi um marcador reconhecido no 

contexto infeccioso em um paciente com infecção por pneumococo, 

sendo, decorrente deste fato a origem de seu nome – proteína que reage 

a presença dos polissacarídeos capsulares6. Após anos de estudos e 

correlações fisiopatológicas, observou -se que trata de um marcador de 

produção hepática induzido pela cadeia de resposta inflamatório, 

estando associado ao estímulo positivo realizado pela interleucina 6 (Il-

6)7,8. Nesse contexto, é importante salientar que tanto respostas 

inflamatórias desencadeadas por agente infeccioso tanto àquelas não 

infecciosas podem estimular a produção deste marcador. Sabe-se, 

portanto, que a PCR não se trata de um marcador específico de infecção 

bacteriana e/ou sepse6,7,8.  

A PCR é um biomarcador de fase aguda e é, dessa maneira, possível 

observar elevações de níveis séricos 6-8 horas após o gatilho 

imunológico7,8. Trata -se uma proteína pentâmera muito importante 

para mecanismos da resposta imune inata, capaz de desencadear a 

ativação do sistema complemento, sobretudo, da via C1 clássica 7. 

Ainda que elevação dos níveis de PCR se dê de maneira temporalmente 

curta, as quedas dos níveis séricos podem ser retardatárias em relação a 

evolução clínica favorável, podendo ser um fator confundidor de 

avaliação de desfecho e/ou evolução. 7 

A PCT, por sua vez, trata- se de uma molécula composta por 116 

aminoácidos sendo a percursora da Calcitonina. Em condições de 

normalidade, os níveis de procalcitonina sérico são extremamente 

baixos. Este fato está relacionado a produção e armazenamento deste 

biomarcador.9 

De forma sucinta, as células C neuroendócrinas da tireoide são 

estimuladas por meio de regulação hormonal a produzirem o hormônio 

calcitonina. O gene CALC-1 localizado nas células C determina a 

produção da PCT que é então armazenada no complexo de Golgi destas 

células – justificando seus níveis séricos baixos no contexto de 

homeostase (< 0.1 ng/ml).9 
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Em vigência de infecções bacterianas, o gene CALC -1 apresenta 

regulação positiva, o que o torna expresso em outras células além das 

C neuroendócrinas (Figura 1). Está biodisponibilidade, faz com que o 

PCT aumente seus níveis séricos e seja um biomarcador compatível 

com infecções bacterianas vigentes9.Diferente do que ocorre com a 

PCR, a PCT apresenta elevação sérica cerca de 6 horas após o insulto 

infeccioso, sendo, portanto, um marcador precoce.  

No contexto de infecções virais, há aumento de produção de 

interferon – gama, uma citocina solúvel dimerizada, que apresenta 

contra regulação a produção de PCT, ou seja, o aumento dos níveis 

circulantes de desta citocina parece estar associado a valores baixos ou 

normais de PCT10. Desse modo, a PCT não somente pode ser utilizada 

como biomarcador de infecção bacteriana como também pode auxiliar 

no diagnóstico diferencial entre possíveis etiologias do quadro clínico 

(infecção bacteriana versus infecção viral, por exemplo).10 

Na população pediátrica alguns estudos sugerem correlação entre 

os níveis séricos de PCT que possuam contribuir para o diagnóstico de 

infecção bacteriana bem como uma correlação com prognostico 12. No 

Figura 1. Produção tireoidiana de PCT em condições de ausência de infecção 

bacteriana determinadas pela regulação endócrina associada a baixos títulos séricos 

da molécula (lado A), enquanto a presença de infecção bacteriana estimula tecidos 

extratireoidianos a produzirem e secretam no sangue o biomarcador (lado B). 

Adaptado de PAUDEL, R. et al. (2020) 
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entanto, uma vez que algumas publicações demonstraram não haver 

associação, trata-se de um tema que merece atenção e carece de novos 

estudos. 12 

A PCT ainda se relacionada à evolução dos quadros de infecção 

por bactéria. A queda dos níveis séricos está diretamente relacionada a 

resolução dos quadros infecciosos, podendo ser, portanto, um 

biomarcador útil não somente no diagnóstico, como também auxiliar 

complementar no tempo de antibioticoterapia.1 

 Haja vista a crescente preocupação em melhoria do emprego de 

recursos a fim de otimizar à assistência em saúde, faz- se necessário um 

olhar cauteloso sobre a sepse infantil, dado sua prevalência e taxas de 

mortalidade. A ideia de otimizar recursos que auxiliem o diagnóstico 

precoce, minimize desfechos desfavoráveis, auxiliem no manejo 

adequado e uso racional de antimicrobianos no contexto de infecções 

bacterianas graves é urgente.  

 Desta forma, a natureza central deste trabalho se dá na busca de 

um biomarcador que contribua, dentro de um contexto clínico – 

propedêutico – epidemiológico, como ferramenta à assistência em 

saúde da população pediátrica no contexto de infecções bacterianas 

graves. Sendo a PCT uma molécula de aumento de expressão em 

vigência de infecções bacterianas, com alta correlação fisiopatológica e 

precocidade de elevação, acredita-se que seu valor preditor seja o de 

maior fidelidade ao diagnóstico infeccioso. Assim, este presente estudo 

tem como H1: a PCT tem correlação direta com as infecções 

bacterianas; H0: a PCT tem pouca correção com as infecções 

bacterianas.  

 

3. OBEJTIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

Comparar os biomarcadores proteína C reativa (PCR) e 

procalcitonina (PCT) no contexto de suspeita de infecção bacteriana em 

uma população pediátrica como ferramenta auxiliar diagnóstica, bem 

como marcador de seguimento após instituição de antimicrobianos.  
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

-  Avaliar o uso da PCT como biomarcador para diagnóstico no 

contexto de suspeita clínica de infecções bacterianas graves na faixa 

etária pediátrica;  

- Observar o comportamento da PCT durante a antibioticoterapia 

estabelecendo possível correlação clínica entre queda dos títulos e 

tempo de uso de antimicrobianos; 

- Avaliar se há correlação entre os valores quantitativos de PCT 

elevados e desfechos clínicos desfavoráveis no contexto de 

infecções bacterianas graves na faixa etária pediátrica;  

- Avaliar a sensibilidade e especificidade da PCT no diagnóstico 

e cura clínica de infecções bacterianas graves na população 

pediátrica.  

- Comparar os biomarcadores proteína C reativa (PCR) e 

procalcitonina (PCT) durante o curso terapêutico em uma população 

pediátrica. 

 

MATERIAIS E METÓDOS  

 

3.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

Trata-se de um estudo observacional longitudinal prospectivo que 

avaliará crianças hospitalizadas em leito de terapia intensiva (UTI) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC 

FMRP) e na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto (UE HC FMRP USP) com suspeita de infecção 

bacteriana grave. Foi estabelecido contato com a Prof. Dra. Ana Paula 

de Carvalho Panzeri Carlotti sobre a realização do estudo em ambos os 

serviços de assistência.  
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4.2 PERÍODO DO ESTUDO  

Serão analisados os dados coletados durante o período de 6 meses 

após a implementação da coleta laboratorial dos marcadores. 

 

    4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO E TAMANHO 

AMOSTRAL 

 Serão pacientes de faixa etária pediátrica (> 28 dias de vida até 18 

anos) que estejam hospitalizados em leito de terapia intensiva (UTI 

pediátrica) no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HC FMRP USP) 

e na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 

(UE HC FMRP USP).  

O tamanho amostral será dado por conveniência, de maneira a obter 

o maior número de pacientes dentro do período estabelecido que 

estejam aptos a serem inseridos dentro do estudo (aqueles que respeitem 

os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos pelo projeto).  

O tempo de seguimento de cada paciente se dará do momento da 

suspeita clínica de infecção bacteriana grave até o momento da 

suspensão do antimicrobiano ou 21 dias após o início da terapia 

antimicrobiana.  

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

- Faixa etária pediátrica. 

- Internação em UTI pediátrica. 

- Suspeita clínica de infecção bacteriana adquirida na comunidade: 

Pneumonia adquirida na comunidade (PAC) conforme critérios 

estabelecidos pela literatura (tabela 2) 

- Suspeita clínica de infecção bacteriana adquirida em ambiente 

hospitalar conforme critérios estabelecidos pelo Centro de Vigilância 

Epidemiológica (CVE), a saber: pneumonia associada a ventilação 

mecânica (PAV); infecção de corrente sanguínea associada à cateter 
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(ICS); e infecção do trato urinário (ITU) associada ao uso de sonda 

vesical de demora (SVD) (tabelas 3,4 e 5). 

- Suspeita Clínica de sepse sem foco definido/claro conforme 

critérios do Instituto Latino-Americano de Sepse (tabela 6)3, 

contemplando, desse maneira, pacientes que apresentem critérios 

clínicos para o agravo e que, no entanto, não apresentem agente 

microbiológico insolado.  

 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

- < 28 dias de vida  

- > 18 anos de idade  

- Pacientes pós procedimento cirúrgico.  

- Pacientes com imunossupressão grave: Pacientes em quimioterapia 

para câncer, pacientes com infecção pelo HIV e contagem de linfócitos 

CD4+ menor que 200 células, imunodeficiência primária ou uso de 

corticoides por mais de 14 dias em dose superior a 20mg de prednisona 

ou equivalente. 

 

4.6 COLETA DOS DADOS  

Será utilizado o sistema de prontuário médico informatizado 

(ATHOS) para coleta de dados:  

- Dados demográficos, como idade e sexo 

    -Dados laboratoriais, como o resultado dos biomarcadores do estudo 

tanto ao diagnóstico quanto ao longo do seguimento, bem como de 

culturas para bactérias de diferentes sítios.  

-  Dados clínicos, como avaliação médica sob suspeita de infecção 

bacteriana, uso e tempo de antimicrobianos e desfecho clínico.  

- Dados radiológicos, como alterações radiográficas.  

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS  
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 Serão realizadas análises descritivas entre o biomarcador PCT x 

suspeita clínica de infecção bacteriana realizada pelo médico assistente 

x critérios de infecção bacteriana estabelecidos na literatura. Os 

critérios utilizados serão:  

-àqueles estipulados pelo centro de vigilância epidemiológico (tabelas 

3,4 e 5)11, quando a suspeita clínica for infecção bacteriana associada à 

assistência em saúde;  

- àqueles estipulados pela literatura especializada (tabela 2), quando a 

suspeita clínica for pneumonia bacteriana adquirida na comunidade; 

- àqueles estipulados pelo IAS (tabela 6), quando a suspeita clínica for 

sepse sem foco definido.  

 Serão feitas ainda análises comparativas entre os valores de PCT 

e PCR, levando em consideração a maior especificidade daquele 

biomarcador em detrimento deste no contexto de infecções bacterianas, 

quanto a:  

- diagnóstico de infecção bacteriana; 

- desfecho clínico; 

- suspensão de antibioticoterapia.  

 Por fim, analisaremos o comportamento da PCT ao longo dos 

primeiro 21 dias, com dosagens estipuladas no D0 (dia da suspeita 

clínica), D5 (cinco dias após o início da terapia antimicrobiana), D10 

(dez dias após o início da terapia antimicrobiana), no D15 (quinze dias 

após o início da terapia antimicrobiana) e no D21 (vinte e um dias após 

o início da terapia antimicrobiana).  Em casos que a terapia 

antimicrobiana seja escalonada, deverá ser realizada nova coleta de 

PCT no dia da troca, bem como no dia de interrupção da terapia.  
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Tabela 3. Critérios diagnósticos do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) para Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica 

(PAV) em crianças > 28 dias de vida .14  

Tabela 2. Características clínicas sugestivas de pneumonia severa adquirida 

em comunidade. 13 
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Tabela 4. Critérios diagnósticos do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) para Infecção do Trato Urinário associado ao 

uso de SVD. 14 

Tabela 5. Critérios diagnósticos do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) para Infecção de Corrente Sanguínea Associada 

à Cateter Vesical (ICSAC) em crianças. 14 
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5. ORÇAMENTO  

 

A tabela abaixo descreve os gastos esperados para execução 

do projeto. Vale ressaltar que os kits para dosagem de 

procalcitonina já são disponíveis no serviço do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto e serão apenas incorporados à rotina 

das unidades de terapia intensiva pediátrica em que serão 

realizadas a inclusão dos pacientes para realização do estudo.  

 

Item Valor 

1 Notebook R$ 2.000,00 

Revisão de prontuário  R$ 0.50/unidade  

1 impressora  R$ 400,00  

4 Toners para impressora  R$ 200,00 

5 pacotes de folha sulfite A4 R$ 100,00  

Coleta total de procalcitonina  R$ 625,00  

 

 

 Todos os recursos, exceto os kits para dosagem de 

procalcitonina, serão arcados pelo próprio pesquisador.  

 

Tabela 6. Critérios diagnósticos do Instituto Latino-Americano de Sepse para diagnóstico de Sepse e Sepse grave em pediatria. 

3,15 

Tabela 7. Orçamento estimado para execução do projeto.  
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6. CRONOGRAMA 

 2º semestre 

de 2022 

1º semestre 

de 2023  

2º semestre 

2023 

1º semestre 

2024 

 

Revisão bibliográfica 
x    

Submissão do projeto 

do CEP 
x    

Coleta de dados  x x x  

Análise dos dados 

coletados  
 x x x 

Elaboração dos 

resultados  
 x x x 

Divulgação dos 

resultados  
   x 
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