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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O uso de antimicrobianos, 
em regimes ambulatoriais e nosocomiais, apresentam além dos 
custos diretos, um custo indireto, de grandes proporções, tan-
to pelo desenvolvimento de resistência antimicrobiana, quanto 
pela incidência de efeitos adversos do seu uso. A procalcitonina 
tem demonstrado ser útil como instrumento que permite o uso 
mais racional dos antimicrobianos em diversas situações clíni-
cas, através de protocolos específicos. O objetivo deste estudo 
foi avaliar a utilidade da procalcitonina no diagnóstico de do-
enças infecciosas. 
CONTEÚDO: A procalcitonina é um pró-hormônio sintetizado 
em diversos tecidos. Em pacientes hígidos, somente a procalci-
tonina produzida na tireoide apresenta uma função fisiológica 
propriamente dita, participando na homeostase do cálcio. Em 
pacientes sob diversos eventos agudos, principalmente infecções 
bacterianas, apresenta-se elevada, e serve de instrumento para au-
xiliar na estratificação de risco e decisão terapêutica. 
CONCLUSÃO: A procalcitonina pode, em diversas situações 
clínicas, e baseadas em algoritmos específicos, ser utilizada como 
importante ferramenta diagnóstica. Ela permite maior acurácia 
no diagnóstico de processos infecciosos, principalmente os de 
etiologia bacteriana, levando a um uso mais racional dos antimi-
crobianos, além de obter economia em termos de custos totais e 
possibilita melhor evolução no perfil de resistência microbiana 
no futuro.
Descritores: Infecção, Marcadores biológicos, Prognóstico.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The use of antimicro-
bials in both outpatient and hospitalized patients has, in addi-
tion to the direct costs, indirect costs of major proportions, due 
both for the development of antimicrobial resistance, and the 
incidence of adverse effects from its use. Procalcitonin has been 
shown to be useful as a tool that allows for more rational use of 
antimicrobial agents in various clinical situations, using specific 
protocols. The objective of this study was to assess the usefulness 
of procalcitonin for diagnosis of infectious diseases.
CONTENTS: Procalcitonin is a prohormone which is synthe-
sized in various tissues. In healthy patients, only procalcitonin 
produced in the thyroid has a physiological function, partici-
pating in calcium homeostasis. In patients experiencing acute 
events, especially bacterial infections, increased procalcitonin 
levels are considered a risk stratification instrument to assist 
therapeutic decision.
CONCLUSION: Procalcitonin can, in many clinical situations, 
and based on specific algorithms, be used as an important diag-
nostic tool. It allows a higher diagnostic accuracy for infectious 
processes, especially bacterial infections, leading to a more ra-
tional use of antimicrobials. In addition to reducing total costs, 
the use of procalcitonin will certainly allow a better evolution of 
microbial resistance profile in the future. 
Keywords: Biological markers, Infection, Prognosis.

INTRODUÇÃO

A calcitonina foi identificada pela primeira vez em 1962 em ex-
periências com tireoides de cães, e denominada como hormônio 
calciotrópico. Os precursores intracelulares da calcitonina apenas 
foram descritos em 1975 por Moya, Nieto e R-Candela1. O prin-
cipal precursor, a procalcitonina (PCT), teve sua exata estrutura 
conhecida apenas em 1981. Inicialmente havia dúvidas sobre sua 
real função, visto que em pessoas saudáveis, seus níveis estão abai-
xo do detectável pelos exames laboratoriais, e era inicialmente 
observado seu aumento apenas em pacientes com carcinoma me-
dular da tireoide, e carcinomas de pequenas células do pulmão2. 
Em 1993 surgiram relatos de aumento da PCT em pacientes com 
infecções, bem como a relação dos seus níveis com a gravidade da 
doença e com resposta à antibioticoterapia3.
Bioquimicamente, a PCT é uma proteína de 116 aminoácidos e 
peso molecular de 13 kdaltons. A sequência de 32 aminoácidos 
da calcitonina está localizada entre a 60° e 91° posição da cadeia 
da PCT2. É sintetizada principalmente nas células “C” parafoli-
culares da tireoide4, e possui estrutura idêntica à PCT liberada no 
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plasma durante os processos inflamatórios2, mesmo sendo com-
provadamente liberada de outros tecidos, conforme demonstrado 
em pacientes tireoidectomizados3,5.
O produto original do gene CALC-1 (localizado no braço curto 
do cromossomo 11), que é o responsável pela produção da PCT 
nas células C da tireoide e, provavelmente durante a inflamação, 
é um peptídeo de 141 aminoácidos chamado pré-procalcitonina. 
Este, após clivagem por endopeptidases, resulta em PCT. A PCT 
após nova clivagem e adição de cisteínas nas posições 1 e 7, res-
ponsáveis por uma ponte disulfídica, torna-se calcitonina, que 
pode se ligar ao receptor específico e ser secretada. Esta proteólise 
ocorre somente intracelularmente, pois não há enzimas capazes 
de clivar a PCT em calcitonina no meio extracelular, e, portanto, 
em indivíduos saudáveis não são detectados níveis séricos signi-
ficativos da PCT. A PCT que escapa da proteólise intracelular 
e é secretada na circulação apresenta meia-vida de 25-30 horas, 
enquanto a calcitonina apresenta meia-vida de 4-5 minutos, vis-
to não existir no plasma enzimas capazes de converter a PCT 
em calcitonina. Como não apresenta espacialmente o anel de 7 
aminoácidos na terminação N (ponte disulfídica), não apresenta 
influência no metabolismo do cálcio2.
O objetivo deste estudo foi avaliar a utilidade da procalcitonina 
no diagnóstico de doenças infecciosas. 
 
REGULAÇÃO DA PROCALCITONINA

A regulação dos níveis de PCT de origem tireoidiana e inflama-
tória é fundamentalmente diferente. As células “C” da tireoide 
respondem a níveis séricos de cálcio elevados, bem como dos 
glicocorticóides, glucagon, gastrina, estimulação beta-adrenér-
gica e peptídeos gene - relacionados da calcitonina (CGRP). A 
somatostatina e a vitamina D suprimem a produção da PCT e 
calcitonina. Durante os processos inflamatórios, nenhum dos es-
tímulos descritos está relacionado aos níveis de PCT, sendo estes 
níveis mais relacionados às citocinas inflamatórias e endotoxinas6. 
Em 1994 Dandona e col.7 em estudo com voluntários saudáveis, 
após a injeção por via venosa de endotoxina de E. coli, analisou 
amostras de sangue obtidas após 1, 2, 4, 6, 8 e 24h da injeção. 
Os pacientes desenvolveram arrepios, calafrios, mialgia e febre 
entre 1 e 3h. Os níveis de fator de necrose tumoral alfa (TNFα) 
aumentaram acentuadamente em uma hora e atingiram o pico 
em 90 minutos, retornando à concentração basal em 6 horas. Os 
níveis de interleucina 6 (IL-6) aumentaram de forma mais gradu-
al, atingindo um máximo em 3h, retornando ao basal em 8h. A 
concentração de procalcitonina, que foi indetectável (< 10 µg/L) 
em 0, 1 e 2h, foi detectada em 4h, e atingiu o pico em 6 horas, 
mantendo um platô de 8 até 24h (4 µg/L)7.
Diversos tecidos parenquimatosos diferenciados, incluindo o 
adiposo, são capazes de produzir a PCT. Durante infecções bac-
terianas, uma estimulação combinada de produtos microbianos, 
dentre eles lipopolissacarídeos (LPS), e de mediadores pró-infla-
matórios (TNF, IL-1, IL-2 e IL-6) resultam na indução do RNA 
mensageiro da calcitonina (RNAm-CT), e consequente secreção 
dos precursores da calcitonina, incluindo a PCT8.
Contudo, em contraste com o TNF e IL-6, a PCT aumenta sele-
tivamente em processos bacterianos, demonstrando a existência 
de diversos processos modulatórios da sua secreção2. Experimen-

tos utilizando IL-1β (potente indutor do RNAm-CT), revelaram 
que o IFNγ age como um potente inibidor da IL-1β, mediada 
pela indução do gene CALC I. Interferons, incluindo IFNγ, de-
sempenham um papel crucial no início de mecanismos de defesa 
antiviral, o que pode explicar os baixos níveis de PCT neste tipo 
de infecção8,9.
A importância da produção tecidual também foi comprovada em 
pacientes com sepse bacteriana que apresentaram níveis elevados 
de PCT, apesar da quase completa erradicação dos leucócitos 
após quimioterapia10-12. Contudo, em pacientes avaliados até o 
15° dia após transplante de medula óssea, a PCT não foi capaz de 
diferenciar infecção de reação inflamatória13.

O problema
A implementação bem sucedida de biomarcadores no diagnósti-
co de diferentes doenças (D-dímeros na embolia pulmonar, pep-
tídeos natriuréticos na insuficiência cardíaca aguda, troponina no 
infarto agudo do miocárdio, dentre outros) tem permitido um 
diagnóstico preciso e precoce, porém, nas infecções bacterianas 
este marcador continua sendo um desafio. Este desafio não in-
fluencia apenas no desfecho do paciente em si, mas tem repercus-
são na saúde pública, devido a emergente resistência bacteriana 
aos antimicrobianos, em grande parte pelo uso excessivo destes 
fármacos. A era antibiótica está ameaçada pela convergência de 
três circunstâncias adversas: altos níveis de resistência entre os 
patógenos prevalentes, uma oferta desigual de novas classes de 
antibióticos, e uma dramática redução no número de empresas 
farmacêuticas envolvidas com a descoberta e desenvolvimento de 
agentes antibacterianos. Em comunidades dos EUA, em torno de 
50% dos pneumococos isolados expressam resistência intermedi-
ária ou elevada à penicilina. Em hospitais, 50% dos S. aureus são 
resistentes à meticilina, e 30% dos enterococos são resistentes à 
vancomicina. Dentre as cepas de Pseudomonas aeruginosa, 20% 
são resistentes às quinolonas, e 15% resistentes ao imipenem14.
Revendo a evolução dos antimicrobianos, nas década de 1930 e 
1940, quatro novas classes foram aprovadas: sulfonamidas, betalac-
tâmicos, aminoglicosídeos e cloranfenicol. Nas décadas de 1950 e 
1960, mais seis novas classes: tetraciclina, macrolídeos, glicopeptí-
deos, rifampicinas, quinolonas e trimetoprim. Porém, nas décadas 
de 1970, 1980 e 1990, não foram licenciadas novas classes. Desde 
2000, apenas duas novas classes de antibióticos foram aprovadas 
para o tratamento de bactérias Gram-positivas: oxazolidinonas (li-
nezolida), e os lipopeptídeos cíclicos (daptomicina)14.
Além da indução de multirresistência bacteriana, Shehab e col.15 
baseado em registros do National Electronic Injury Surveillance 
System – Cooperative Adverse Drug Event Surveillance (NEISS- 
CADES) estimou que aproximadamente 140.000 visitas ao ser-
viços de emegência dos EUA eram devidas a reação adversas à 
antibióticos.
Neste sentido, existe um interesse considerável em programas de 
manuseio de antibióticos que visam reduzir o seu uso excessi-
vo, adequando a antibioticoterapia às necessidades individuais 
dos pacientes. Parâmetros clínicos e/ou microbiológicos confiá-
veis e fáceis ainda são insuficientes. As principais desvantagens 
de muitos dos atuais métodos microbiológicos são a demora no 
diagnóstico (métodos de cultura), a sensibilidade abaixo do ideal 
(hemoculturas) e a baixa especificidade, devido à contaminação 
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(culturas de escarro), enquanto outros não são passíveis para o 
diagnóstico de rotina devido à sua natureza invasiva (biópsia 
pulmonar). Marcadores inflamatórios, como proteína C-reativa 
(PCR), ou de leucócitos (leucograma), carecem de especificidade 
para as infecções bacterianas. Isto é em parte explicado pela he-
terogeneidade das diferentes infecções, e complexa interação de 
diferentes mediadores pró e anti-inflamatórios, das respostas do 
hospedeiro destinadas a combater patógenos invasores durante 
infecções sistêmicas9. 
A PCT mostra um perfil favorável para uso como um marca-
dor clínico: aumenta de 4 a 12h após a estimulação, e os níveis 
circulantes diminuem pela metade ao dia, quando a infecção é 
controlada. Demonstra relação direta com a carga bacteriana e 
gravidade da infecção, apresentando portanto, implicações prog-
nósticas em pacientes com sepse9. Outra vantagem da PCT, é que 
o perfil de liberação não se altera com o tratamento prévio com 
corticosteróide em pacientes hígidos estimulados com a injeção 
de lipossacarídeos de E. coli16.

PNEUMONIAS 

A indicação mais frequente para prescrições de antibióticos nos 
países desenvolvidos são as infecções do trato respiratório inferior 
(ITRI), que variam em gravidade, da bronquite aguda autolimi-
tada até graves exacerbações agudas da doença pulmonar obstru-
tiva crônica (DPOC), e pneumonias adquiridas na comunidade 
(PAC) bacterianas com risco de vida. Os sintomas e sinais clíni-
cos, bem como marcadores laboratoriais comumente utilizados, 
não são confiáveis   em distinguir a etiologia viral da bacteriana. 
Mais de 75% dos pacientes com ITRI são tratados com antibió-
ticos, apesar da predominância da etiologia viral17.
A PAC é a principal causa de morte de origem infecciosa nos pa-
íses desenvolvidos. Aproximadamente 10% a 20% dos pacientes 
internados com PAC são admitidos em unidade de terapia inten-
siva, onde haverá de 20% a 50% de mortalidade18.
Na PAC bacteriana, o início imediato de antibioticoterapia é fun-
damental, e atrasos superiores a 4h estão associados com aumento 
da mortalidade. A duração ótima do tratamento com antibióticos 
na PAC é desconhecida18.
A duração da terapêutica antimicrobiana pode ser guiada por si-
nais e sintomas clínicos, tais como defervescência, diminuição da 
expectoração e da tosse, ou melhora do estado geral. No entanto, 
a interpretação da resposta clínica carece de padronização e de 
validação, e é propensa a variabilidade interobservador18.
Em estudo clínico aleatórioo18 com 302 pacientes, foram incluí-
dos pacientes adultos (maiores de 18 anos de idade, 88% com 
comorbidades) com PAC como diagnóstico principal na admis-
são, definidos por um novo infiltrado na radiografia do tórax e a 
presença de um ou mais dos seguintes sinais ou sintomas respi-
ratórios agudos: tosse, produção de escarro, dispneia, temperatu-
ra corporal superior a 38º C, ausculta pulmonar com estertores, 
e contagem de leucócitos superior a 10.000 ou menor do que 
4.000 células/mL. Foram excluídos pacientes com fibrose císti-
ca ou tuberculose pulmonar ativa, com pneumonia hospitalar e 
imunodeprimidos. Níveis menores de 0,1 µg/L sugeriram a au-
sência de infecção bacteriana e o início ou a continuação de anti-
bióticos foi fortemente desencorajada. Níveis entre 0,1 e 0,25 µg/L 

indicavam que a infecção bacteriana era improvável, e o início 
ou continuação de antibióticos foi desencorajado. Valores entre 
0,25 e 0,5 µg/L foram considerados para indicar possível infecção 
bacteriana e o início ou a continuação da terapia antibiótica foi 
encorajado. Níveis superiores a 0,5 µg/L sugeriram fortemente a 
presença de infecção bacteriana, e o tratamento com antibióticos 
e/ou a continuação foi fortemente incentivada. Reavaliação do 
estado clínico e medição dos níveis séricos de PCT foram reco-
mendadas após 6 a 24h em todos os pacientes que não recebe-
ram antibióticos. Níveis de PCT foram reavaliados após 4, 6 e 8 
dias. Antibióticos foram interrompidos de acordo com os cortes 
definidos acima. Em pacientes com valores muito altos de PCT 
na admissão (por exemplo, mais de 10 µg/L), a suspensão dos 
antibióticos foi incentivada se os níveis diminuíram para níveis 
inferiores a 10% do valor inicial (por exemplo, 1 µg/L, ou me-
nos de 0,25 µg/L). O seguimento foi de 6 semanas. Quanto aos 
desfechos: em comparação com o grupo controle, a duração de 
antibióticos foi reduzido em 55% no grupo PCT (mediana de 
12 versus 5 dias; p < 0,001). Níveis de PCT aumentaram com a 
gravidade da PAC, conforme definido pelo Pneumonia Severity 
Index (PSI) (p < 0,001). A terapia antibiótica empírica inicial foi 
adequada em 97%, sendo similar em ambos os grupos. Compa-
rando sobreviventes e não sobreviventes na admissão, a PCT (p 
= 0,02) e PSI (p < 0,001) foram diferentes, enquanto a PCR (p = 
0,57) e o leucograma foram semelhantes18.
Estudo multicêntrico17, analisou a abordagem baseada na PCT 
versus a abordagem padrão sobre o uso de antibióticos em in-
fecções respiratórias, em 1825 pacientes com diagnóstico pri-
mário de ITRI. Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos 
e ITRI aguda com menos de 28 dias de evolução. Pelo menos 
um sintoma respiratório (tosse, produção de escarro, dispneia, 
taquipneia, dor pleurítica), além alteração na ausculta pulmonar 
(estertores), ou um sinal de infecção (temperatura corporal cen-
tral maior 38° C, calafrios, ou contagem de leucócitos superior 
a 10.000/mL ou < 4.000/mL), independente de pré-tratamento 
com antibiótico. A PAC foi definida como um novo infiltrado 
na radiografia de tórax. DPOC foi definida por critérios espi-
rométricos pós-broncodilatador, de acordo com as Diretrizes da 
Iniciativa Global para DPOC. Em pacientes com história clínica 
de DPOC e tabagismo, testes de função pulmonar no momento 
da inclusão não eram obrigatórios. Bronquite aguda foi defini-
da como ITRI, na ausência de doença pulmonar subjacente ou 
sinais focais na ausculta e infiltrados na radiografia do tórax. Os 
critérios de exclusão foram o uso de fármacos por via venosa, a 
imunossupressão grave (exceto o uso de corticosteróides), comor-
bidades com risco de morte iminente, pacientes com pneumonia 
hospitalar ou internação nos últimos 14 dias, e os pacientes com 
infecção crônica necessitando de tratamento antimicrobiano. O 
início ou continuação de antibióticos foram baseados em valores 
semelhantes ao do estudo anterior (fortemente desencorajada se 
PCT < 0,1 µg/L, desencorajado se < 0,25 µg/L, início/continu-
ação fortemente incentivado se > 0,5 µg/L, e incentivado se > 
0,25 µg/L). Se os antibióticos não fossem iniciados, os pacientes 
internados eram clinicamente reavaliados, e a PCT repetida após 
6 a 24h. Todos os pacientes internados foram reavaliados para 
acompanhar a resolução da infecção nos dias 3, 5 e 7 e na alta. 
No grupo PCT com valores aumentados de PCT e antibiotico-
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terapia, medidas de PCT foram repetidas após 3, 5 e 7 dias e 
tratamento com antibiótico foi interrompido usando os mesmos 
intervalos de corte. Em pacientes com valores elevados de PCT 
à admissão (ou seja, > 10 µg/L), o algoritmo recomendado foi 
suspender os antibióticos se os níveis de PCT diminuíram 80%, 
e é altamente recomendada se os níveis diminuíram em 90% do 
valor inicial. Em pacientes ambulatoriais, o início e a duração do 
tratamento com antibiótico foi baseado no valor PCT inicial e 
os pacientes foram reavaliados apenas em caso de agravamento 
da doença17. A redução nas taxas de prescrição de antibióticos 
foi de 87,7% para 75,4% para todas as ITRIs; de 99,1% para 
90,7% nas PAC; de 69,9% para 48,7% para DPOC exacerbada; 
e de 50% para 23,2% para bronquite aguda. Redução na duração 
média da terapia antimicrobiana por via venosa foi de 3,8 para 
3,2 dias para todas as ITRI (-17,1%, IC 95% -26,6% a -6,5%; p 
< 0,001); de 4,8 para 4,1 dias para PAC; de 1,9 para 1,3 dias para 
DPOC exacerbada; e de 1,0 para 0,6 dias para bronquite. Da 
mesma forma, a redução na duração média de antibioticoterapia 
oral foi de 4,9 para 2,5 dias para todas as ITRI (- 48,5%, IC 95% 
-54,7% a - 41,5%; p < 0,001); de 5,9 para 3,1 dias para PAC; 
3,2 para 1,3 dias para exacerbações de DPOC; e 1,8 para 0,4 dias 
para bronquite. Tanto o desfecho primário quanto a mortalida-
de foram similares, ou tenderam a ser mais baixos para o grupo 
guiado pela PCT para todos os subgrupos17. Outro estudo, em 
hospital dinamarquês, com 223 pacientes, o tempo de interna-
ção em pacientes com DPOC descompensada foi de 7,1 dias no 
grupo-controle, e de apenas 4,8 dias no grupo PCT (p = 0,009)19.
Portanto, em pacientes com PAC, DPOC descompensada e 
bronquite aguda, a conduta baseada na PCT tem repetidamente 
demonstrado que o uso de antibióticos, bem como a duração 
do tratamento foram reduzidos em pacientes admitidos na sala 
de emergência, sem lesões aparentes, e com tendência à redução 
nos custos diretos e indiretos (efeitos colaterais dos antibióticos, 
multirresistência bacteriana)9,17-20.

PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é a prin-
cipal causa de morte por infecção nosocomial nos EUA. A mor-
talidade atribuível tem sido relatada na faixa entre 24% e 50%. O 
custo adicional estimado para um episódio de PAVM é em torno 
de US$ 40.000/paciente. Baseado em uma estimativa de 250.000 
casos de PAV por ano, o custo do tratamento facilmente atinge 
US$ 10 bilhões, somente nos EUA21-23.
A reavaliação sistemática dos antibióticos em 48 a 72h, a suspen-
são deve ser avaliada se o paciente está melhorando e as culturas 
são negativas. Caso o resultado da cultura seja positivo e o pacien-
te melhorou, então os antibióticos devem ser adaptados à cultu-
ra, incluindo a possibilidade de monoterapia. Lamentavelmente, 
este algoritmo de tratamento muitas vezes não é respeitado na 
prática clínica diária, e alguns autores têm sugerido que a dificul-
dade para obter secreções do trato respiratório inferior confiáveis, 
e as pressões para o tratamento de uma população cada vez mais 
doente são alguns dos fatores que limitam a adesão à esta abor-
dagem21,24. Pacientes de unidade de terapia intensiva (UTI) em 
ventilação mecânica (VM) por mais de 48h foram elegíveis para 
o estudo, se apresentassem todos os seguintes critérios: 1) > 18 

anos; 2) com diagnóstico clínico de PAVM, tal como definido pe-
las diretrizes da ATS (infiltrados novos ou persistentes na radio-
grafia de tórax associada a pelo menos dois dos seguintes: secreção 
traqueal purulenta, temperatura > 38º C, contagem de leucóci-
tos > 11.000/mL ou < 3.000/mL). Foram excluídos se: gestação, 
se recebiam imunossupressores ou corticoterapia de longa data, 
se eram imunossuprimidos, incluindo síndrome da imunode-
ficiência adquirida, ou se tiveram uma infecção extrapulmonar 
coexistente necessitando de antibioticoterapia. Na PAVM, a an-
tibioticoterapia baseada nos níveis de PCT acarretou aumento 
significativo nos número de dias livres de antibiótico ao 28º dia 
(13 [2-21] versus 9,5 [1,5-17] dias). Isso resultou numa redução 
na duração total do tratamento de 27% no grupo procalcitoni-
na (p = 0,038). Mesmo após ajuste para idade, microbiologia, e 
efeito do centro do estudo, a taxa de interrupção do antibiótico 
no 28º dia permaneceu mais elevado no grupo procalcitonina em 
comparação com pacientes tratados de acordo com as orientações 
(RR 1,6, IC 95% 1,02-2,71). No entanto, o número de dias sem 
VM, tempo de permanência em UTI e hospitalar, e as taxas de 
óbito, foram semelhantes para os dois grupos21.
Hillas e col.25 também publicaram um estudo em que a PCT do 
1º dia discriminava os sobreviventes dos não sobreviventes (p = 
0,001) e a evolução para choque séptico (p = 0,001).

TUBERCULOSE

A tuberculose (TB) é responsável por elevadas taxas de in-
fecção respiratória, com quadros clínicos e laboratoriais que 
em muito se assemelham aos das pneumonias por Streptococ-
cus pneumonia e outras bactérias26. Esta semelhança torna-se 
mais importante em populações com baixas condições sanitá-
rias, bem como nos imunocomprometidos, principalmente os 
pacientes com vírus da imunodeficiência humana positivo27. 
Apesar da sensibilidade e especificidade apresentada em infec-
ções bacterianas, a PCT não tem apresentado o mesmo valor 
na TB, tanto pulmonar quanto extrapulmonar28. O compor-
tamento da PCT na TB tende a normalidade, com valores 
médios abaixo de 0,25 µg/L, apresentando, portanto, valor 
para diferenciá-la de infecções bacterianas. Quando na TB 
apresenta valores mais elevados (> 0,5 µg/L), está associada à 
aumento significativo da mortalidade29,30. 

PEDIATRIA 

A distinção entre pielonefrite aguda e infecção do trato urinário 
(ITU) sem envolvimento renal é muito importante, principal-
mente na população pediátrica, porque a infecção renal paren-
quimatosa pode causar cicatrizes e, portanto, exige uma investi-
gação mais agressiva e seguimento mais intenso. No entanto, esta 
distinção não é fácil entre as crianças, porque achados clínicos e 
parâmetros laboratoriais comuns são inespecíficos. Na tentativa 
de diferenciar pielonefrite aguda da ITU febril, sem lesões renais 
em crianças, foram analisadas 100 crianças entre um mês e 13 
anos. A PCT média foi significativamente maior na pielonefrite 
aguda (4,48 ± 5,84 µg/L) do que na ITU sem lesões renais (0,44 
± 0,30 µg/L). Os níveis da PCR foram 106 ± 68,8 µg/L e 36,4 
± 26 µg/L, a velocidade de hemossedimentação (VHS) foram de 
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79,1 ± 33 mm/h e 58,5 ± 33 mm/h, e o leucograma de 18.492 ± 
6.839 células/mL e 16.741 ± 5.302 células/mL, respectivamente. 
Para a predição de pielonefrite aguda, a PCT apresentou sensi-
bilidade de 83,3% e especificidade de 93,6%; a PCR apresen-
tou sensibilidade de 94,4%, mas uma especificidade de apenas 
31,9%. O valor preditivo positivo e negativo para a previsão de 
envolvimento renal, com a PCT, foi de 93,7% e 83%, e com a 
PCR foram 61,4% e 83,3%, respectivamente31.
Em recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP), com mais de 
72h de vida (peso médio ao nascimento de 1.100 g, e 30 semanas 
de gestação), com critérios clínicos e laboratoriais de sepse, com 
e sem hemoculturas positivas e controles, a PCT foi significativa-
mente maior nos pacientes com sepse confirmada (5,0 µg/L) que 
nos pacientes com sepse clínica (0,5 µg/L) (p < 0,05). Todos os 
óbitos ocorreram no grupo com hemoculturas positivas, e des-
tes, 75% foram decorrentes de patógenos Gram-negativos32. Em 
recém-nascidos a termo, foram encontrados resultados similares, 
onde a PCT apresentou no cut-off de ≥ 0,65 µg/L, uma sensibili-
dade de 85%, especificidade de 80%, e área sob a curva ROC de 
0,849, em predizer sepse nosocomial33.
Atenção especial deve ser dada aos recém-nascidos com menos de 
72h, pois está demonstrado que aumentos na concentração sérica 
da PCT nestes pacientes está relacionada a fatores diferentes da 
sepse neonatal. Níveis elevados da PCT foram detectados 12-24h 
após o nascimento em recém-nascidos assintomáticos. Apesar de 
a PCT poder atravessar a barreira placentária, os resultados de 
concentrações mais elevadas de PCT em soro do cordão umbili-
cal quando comparada com amostras maternas, e com diferenças 
ainda maiores em 24 à 48h de vida, refuta a hipótese da simples 
transferência placentária. Portanto, a PCT no pós-parto prova-
velmente representa a síntese endógena em resposta ao estresse 
direto do período perinatal, ou para a adaptação ao ambiente 
extrauterino. O processo de parto normal e a adaptação extraute-
rina estimulam uma reação de fase aguda com liberação de PCR, 
IL-6 e amiloide A sérico. Então, apenas deve-se ressaltar que os 
limiares para a PCT como preditor de sepse variam nas primeiras 
72h de vida34. 

PACIENTES CIRÚRGICOS

Em estudo com 130 pacientes cirúrgicos, com dosagem da PCT 
pré-operatória e até o 5° dia de pós-operatório (PO), 117 evolu-
íram sem complicações, porém, em 32% das cirurgias pequenas 
e assépticas as concentrações de PCT foram moderadamente au-
mentadas, em 59% das cirurgias cardíacas e torácicas, e em 95% 
dos pacientes após a cirurgia do intestino. Nos pacientes com 
complicações pós-operatórias, a PCT estava aumentada em 12 
dos 13 pacientes, em especial, nas cirurgias intestinais (mediana 
de 1,5 µg/L e máxima de 5,15 µg/L)35.
Trauma é a maior causa de síndrome da resposta inflamatória 
sistêmica (SIRS) não infecciosa36, tornando o diagnóstico de qua-
dros de infecção associados um desafio clínico frequente. Esta 
diferenciação torna-se mais problemática, principalmente na fase 
tardia (final da primeira semana), quando uma grande gama de 
possíveis processos infecciosos adquiridos na fase de estresse agu-
do do trauma começa a manifestar-se, porém a maioria dos mar-
cadores (PCR, leucograma) ainda pode estar alterada pela lesão 

inicial37. Benoist e col.38 demonstraram que a PCT é um ótimo 
discriminador entre pacientes com sepse, daqueles com apenas 
SIRS pós-traumática, e também sem SIRS.
A PCT também se apresenta elevada precocemente em casos de 
peritonite, conforme relato de Suverviola Cañas e col.39 podendo 
servir como marcador de infecção, como também, da sua melho-
ra, permitindo a suspensão dos antimicrobianos, bem como alta 
do paciente mais precoce.
Em cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea (revascula-
rização do miocárdio ou troca valvar), a análise de 208 pacien-
tes consecutivos por sete dias no PO demonstrou que a PCT 
superior a 2 µg/L no 1° e 2° dia (n = 55) apresentou associação 
com maior incidência de anormalidades (infecciosas ou não in-
fecciosas) no PO (95%), do que nos pacientes com PCT mais 
baixa (59%). Especificamente, a incidência de três ou mais cri-
térios da SIRS foi de 45% versus 4% (área sob a curva ROC = 
0,866); necessidade de suporte inotrópico positivo foi de 65% 
versus 9% (área sob a curva ROC = 0,870); insuficiência respi-
ratória (PaO2/FiO2 < 200), 38% versus 12% (área sob a curva 
ROC = 0,704); infecção comprovada e suspeita de infecção bac-
teriana, 9% versus 1% (área sob a curva ROC = 0,900) e 24% 
versus 1% (área sob a curva ROC = 0,897), respectivamente40. 
Na população pediátrica, a PCT também demonstrou ser um 
preditor de sepse em pós-operatório de cirurgias cardíacas que 
utilizaram circulação extracorpórea41.
A PCT pode ser usada no PO para diagnóstico de complica-
ções infecciosas, porém necessitando observar o intervalo de 
tempo e concentrações de PCT durante o curso normal da 
cirurgia35.

MALÁRIA

A malária continua a ser um grave problema de saúde global, 
com mais de 40% da população mundial (2,4 milhões de pesso-
as) expostas a diferentes graus de risco de malária em mais de 100 
países. Além disso, com os rápidos meios de transporte, grande 
número de pessoas de áreas não endêmicas estão sendo expostos à 
infecção (16 mil casos /ano diagnosticados na Europa, 5 mil/ano 
na França e 1,3 mil/ano nos EUA)42. A doença poderá se manifes-
tar gravemente apenas após eles terem retornado para suas regiões 
de origem, onde a familiaridade com o diagnóstico, estratificação 
e tratamento pode ser limitado. O Plasmodium falciparum causa 
a forma mais grave da doença, e é comum nos trópicos. Infecções 
com esse parasita podem ser fatais na ausência do seu reconheci-
mento imediato, bem como de suas complicações, pelo retardo 
no tratamento apropriado imediato. A situação é complicada pela 
ocorrência crescente de parasitas P. falciparum que são resistentes 
à cloroquina e outros antimaláricos. Uma ação imediata é espe-
cialmente importante para grupos de alto risco, como crianças 
pequenas e mulheres grávidas43.
Em áreas de alta transmissão, o risco de desenvolvimento de ma-
lária falcípara grave é maior entre as crianças, e nos visitantes (de 
qualquer idade) de áreas não endêmicas. Em áreas de não trans-
missão ou baixa transmissão o risco é maior entre os viajantes que 
retornam, com infecção não diagnosticada, a partir de qualquer 
área onde ocorre alta transmissão de P. Falciparum43.
Pelas altas taxas de mortalidade da malária grave, é recomendado 
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o seu manuseio em ambiente de UTI43. Pela necessidade de au-
xiliar na triagem de pacientes em regiões não endêmicas, onde o 
diagnóstico é incomum, e na definição dos recursos terapêuticos, 
múltiplos estudos foram realizados na pesquisa de preditores de 
complicações na malária. Estes preditores também são importan-
tes nas áreas endêmicas, porém nestes ambientes, a familiaridade 
e a probabilidade do diagnóstico são maiores. Normalmente os 
recursos são direcionados para os recursos terapêuticos, muitas 
vezes escassos nessas regiões. Ao considerar a realidade destas po-
pulações, são deparados com realidades diferentes dos estudos de 
áreas não endêmicas, visto que em alguns estudos, a maior causa 
(79%) de mortalidade, inicialmente estratificados como baixo 
risco foi devido à insuficiência renal aguda e, que apenas 36% 
destes receberam tratamento dialítico44.
Concentrações da PCT pré-tratamento foram estreitamente cor-
relacionados com a parasitemia. As concentrações foram meno-
res em pacientes com malária não complicada, sendo mais alta 
em casos graves e complicados45-47. Em um ponto de corte de 
10 µg/L, a PCT apresentou sensibilidade de 0,67, especificidade 
de 0,94, com valor preditivo negativo (VPN) de 0,97 para ma-
lária falcipara grave. Para o corte de 2 µg/L, a PCT apresentou 
sensibilidade de 1,00, especificidade de 0,60, com VPN de 1,0 
para malária falcipara grave47. Em outro estudo, em um ponto de 
corte de 0,9 µg/L, teve um valor preditivo positivo (VPP) = 0,30 
e VPN = 1,0046.
As concentrações da PCT diminuíram no 2º dia de tratamento 
em pacientes sobreviventes, mas não em pacientes com desfecho 
fatal45. A PCT também apresenta valor como marcador no re-
crudescimento da doença48. Assim, medidas repetidas de PCT 
podem fornecer informação prognóstica útil, especialmente em 
centros médicos que não têm experiência na determinação da 
densidade do parasita45. 
A PCT na admissão, além da diferença entre a malária grave 
e não grave, apresentou níveis inferiores nos casos de malária 
não falcípara47. 
Quando comparado crianças assintomáticas, com ou sem para-
sitemia, com crianças com malária falcípara não complicada e 
crianças com doença grave, os níveis de PCT foram muito eleva-
das em ambos os grupos com malária aguda, mas não discrimi-
nou entre doença não complicada da grave49. Quanto a predição 
de mortalidade, existe discordância na literatura, em outro estu-
do africano, a PCT foi um bom preditor de mortalidade nesta 
faixa etária (área sob curva ROC = 0,72; IC 0,62-0,80)50.
Infelizmente, um fator confundidor em pacientes com malária, 
é a presença de infecção concomitante, como demonstrada em 
uma série francesa de 1988 a 1999, onde 14% dos pacientes com 
malária grave e 6% dos com malária não grave apresentavam in-
fecção bacteriana concomitante na admissão42.
Para avaliar a PCT para diferenciar em regiões endêmicas de ma-
lária, a pneumonia viral da pneumonia bacteriana invasiva em 
crianças menores de 5 anos internadas com pneumonia clínica 
grave (PCG) em zonas rurais de Moçambique (área de malária 
endêmica), com alta prevalência de HIV, foi realizado estudo 
com 835 crianças com PCG. Na ausência de parasitas da malária, 
os níveis de PCT foram menores no grupo viral quando com-
parado com o grupo bacteriana invasiva (PCT 0,21 versus 8,31 
µg/L, p = 0,001). No entanto, o mesmo não ocorreu na presença 

de parasitas da malária (PCT 23,1 versus 21,75 µg/L, p = 0,825) 
e não foi preditor de mortalidade51. 
Situação especial também é a malária terçã, onde a maioria dos 
pacientes pré-tratamento apresentam níveis normais ou ligeira-
mente elevados de PCT (< 2,5 µg/L), mas a PCT foi marcada-
mente elevada (4,8-47 µg/L) em um terço da população. Estes 
dois grupos não diferiram por qualquer outro dos parâmetros 
avaliados. O curso de pós-tratamento da PCT foi semelhante ao 
da malária falciparum. Portanto, a falta de correlação entre a gra-
vidade da doença e níveis pré-tratamento da PCT é intrigante e, 
ainda esta em estudo, sugerindo caminhos fisiopatológicos dis-
tintos da malária terçã52.
Diversos escores clínico-laboratoriais também foram desenvolvi-
dos, utilizando diversos parâmetros tais como: anemia grave, in-
suficiência renal aguda, desconforto respiratório, malária cerebral 
(sensibilidade = 89,9%, VPP = 94,1%)53; ou esquizotemia, ga-
mecitemia, desitratação, sobrepeso, frequência cardíaca, duração 
de febre, albumina, história de malária (sensibilidade = 88,8% 
e especificidade = 88,4%)54. O CAM (Coma Acidosis Malaria) 
escore que utiliza o déficit de base e a escala de coma de Glasgow 
em três níveis cada (normal, alterado e muito alterado). A pontu-
ação CAM 2 previu a sobrevivência com um VPP de 95,8% (IC 
95%, 93% - 97,7%)44.
Portanto, apesar do valor diagnóstico limitado da PCT, o alto 
valor preditivo negativo pode ser útil para uma exclusão rápi-
da da malária grave na admissão, principalmente na triagem de 
viajantes que retornaram de regiões endêmicas de malária e que 
necessitam decidir sobre subsequente tratamento antimalária oral 
ou encaminhamento para um centro especializado e/ou UTI. Se 
utilizado conjuntamento com escores clínicos, provavelmente, 
tanto o VPN e VPP aumentarão, porém ainda carecem de estu-
dos específicos para este fim42-43,45-47.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A PCT pode, em diversas situações clínicas, baseada em algorit-
mos específicos, ser utilizada como uma importante ferramenta 
diagnóstica. Ela permite maior acurácia no diagnóstico de pro-
cessos infecciosos, principalmente os de etiologia bacteriana, le-
vando ao uso mais racional dos antimicrobianos. Isto além de 
acarretar economia em termos de custos totais, possibilitará me-
lhor evolução no perfil de resistência microbiana no futuro.
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