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RESUMO 
 

BIOMARCADORES: APLICAÇÃO DA PROCALCITONINA NA 
PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 

 
Raquel Monteiro Ayres de Sá Chorão 

 
PALAVRAS-CHAVE: Biomarcadores, Pneumonia Adquirida na Comunidade, 
Procalcitonina, Sépsis 
 
 

No amplo espectro das patologias infecciosas, a pneumonia é uma das 
causas mais frequentes de consulta; a taxa de incidência anual de pneumonia 
adquirida na comunidade (PAC) varia de 2,6 a 13,4 casos por 1000 habitantes, 
sendo a taxa maior nos extremos de idade e as taxas de mortalidade variam entre 1 
e 50% consoante o local de tratamento. 
 O doente com PAC pode apresentar-se com um quadro localizado, de 
pouca gravidade, respondendo eficazmente à terapêutica, ou com envolvimento 
sistémico, de prognóstico potencialmente fatal caso não seja instituída a 
antibioterapia rapidamente. Na abordagem inicial, o clínico deve obter todos os 
dados que lhe permitam tomar uma das decisões com maior influência no 
prognóstico, ou seja o local de tratamento – ambulatório, enfermaria ou unidade 
de cuidados intensivos.  

Actualmente os testes diagnósticos rápidos constituem uma das 
ferramentas mais importantes para a instituição precoce da antibioterapia, 
idealmente dentro de 4 horas após entrada no hospital. Os métodos de diagnóstico 
clássicos não permitem obter resultados nesse período, e apesar de sensíveis, são 
pouco específicos para infecção. O uso de biomarcadores mais específicos 
providencia uma nova abordagem das infecções, nomeadamente na estimativa da 
gravidade, necessidade de instituir tratamento e no prognóstico. A procalcitonina 
(PCT) é um dos biomarcadores mais recentes, estando elevada nos processos 
inflamatórios sistémicos de etiologia bacteriana, e apresentando uma cinética com 
implicações prognósticas. 

Este trabalho é uma análise de alguns estudos que avaliaram a 
aplicabilidade da determinação da PCT na PAC, a nível do diagnóstico, do 
tratamento e do prognóstico. Foi feita uma revisão bibliográfica de artigos em 
inglês, português e espanhol, publicados entre 1990 e 2008, através de motores de 
busca (Google e Pubmed), complementando com o recurso a tratados de 
medicina. 

A análise da informação recolhida revela que a utilidade da PCT como 
guia da antibioterapia e marcador do prognóstico e da gravidade na PAC está bem 
estabelecida; no entanto para o seu diagnóstico os dados não estabelecem com 
segurança a sua importância. Para o futuro aguardam-se novos estudos que 
incidam em outros marcadores, e na associação dos já existentes, de forma a 
aumentar a especificidade diagnóstica dos processos infecciosos, nomeadamente 
da PAC. 
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ABSTRACT 

 
SURROGATE MARKERS: APLICATION OF PROCALCITONIN IN 

COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA  
 

Raquel Monteiro Ayres de Sá Chorão 
 

KEYWORDS: Surrogate Markers, Community Acquired Pneumonia, 
Procalcitonin, Sepsis 
 

Pneumonia is one of the most frequent causes of medical consultation 
within the scope of infectious pathologies. It is estimated that the annual incidence 
rate of community-acquired pneumonia (CAP) varies from 2.6 to 13.4 cases per 
thousand inhabitants, being even higher in the age extremes, and mortality rate 
ranging from less than 1% to 50% according to treatment setting. 
 A CAP patient can present mild localized symptoms with an effective 
response to therapeutics, or a systemic condition with a potentially fatal prognosis 
unless antibiotherapy is rapidly administered. In the first approach, the clinician 
must collect all the data that will allow him to make one of the decisions with the 
most impact on the prognosis, i.e. the treatment setting – ambulatory, ward or 
ICU. 

Currently, the rapid diagnostic tests are one of the most important tools for 
early antibiotherapy prescription, ideally within four hours from hospital 
admission.  The classical diagnostic methods do not afford results in such a period 
of time and despite being sensitive they are unspecific for infection. The use of 
specific surrogate markers provides a new approach of infection, in particular to 
the prediction of severity, to the need to prescribe treatment, and to the prognosis. 
Procalcitonin (PCT) is one of the most recent surrogate markers that is high in 
systemic inflammatory processes of bacterial etiology and that shows a kinetics 
with prognostic implications.  

This work is an analysis of previous studies that assessed the applicability 
of PCT determination in the diagnosis, treatment and prognosis of CAP. 
Information for the literature review included English, French and Spanish papers 
published from 1990 to 2008, obtained via web search engines (Google and 
Pubmed), that were complemented with medical compendia. 

The analysis of the collected information shows that PCT utility is well 
established both as an antibiotherapy guide and as prognostic and severity marker 
in CAP. However, the data are not as certain of its importance in the diagnosis of 
CAP. Future studies will be expected to focus not only on other markers but also 
on the association of already existing markers likely to increase the diagnostic 
specificity of infectious processes, namely of CAP.  

 



Raquel Chorão -vii- UBI – FCS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 

Ao pai e à mãe, por me trazerem ao Mundo e me proporcionarem tudo o que me 
permitiu chegar até esta fase, 

 
Ao Vasco e à Inês pela paciência e por todo o apoio, pelo amor, pelos momentos 

de ternura e pelo tempo que não passei com eles, 
 

À Joana e ao Paulo, ao Gonçalo e à Ilda, à Tóia e ao Simão, e à Maria, pelas 
palavras de consolo, quando mais precisei, 

 
Ao meu sobrinho e às minhas sobrinhas, pelos momentos de distracção, 

 
À minha restante família. 



Raquel Chorão -viii- UBI – FCS  

 
AGRADECIMENTOS 

 
Agradeço em especial ao professor, e meu orientador, Professor Doutor Miguel 
Castelo Branco, que me motivou para o desenvolvimento do tema, e com o seu 
profissionalismo e amizade me guiou no decorrer deste, pelo disponibilidade e 
apoio prestado, pelos incentivos contínuos, pela transmissão de conhecimentos. 
 
 
À Faculdade de Ciências da Saúde pela formação, e pelo incentivo à 
aprendizagem contínua, sem os quais esta dissertação não teria tido lugar. 
 
 
À Biblioteca do Centro Hospitalar da Cova da Beira, pela contribuição na 
pesquisa e disponibilização de artigos científicos. 
 
 
À Marta Chorão pela preciosa ajuda e disponibilidade para a tradução do resumo. 
 



Raquel Chorão -ix- UBI – FCS  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
 

Tabela 1  Definição de Pneumonia de acordo com Calandra et al ..................10 

Tabela 2  Frequência de organismos responsáveis pela PAC de acordo com o 

local de tratamento, expressos como percentagens médias dos 41 estudos 

avaliados por Woodhead........................................................................................18 

Tabela 3  Etiologia da PAC de acordo com alguns aspectos epidemiológicos.20 

Figura 1  Algoritmo para classificação inicial de Pneumonias.........................31 

Quadro 1  Sistema de pontuação do PSI do estudo PORT...............................35 

Quadro 2  Classes de Risco do PSI do estudo PORT.......................................36 

Figura 2  Algoritmo de decisão de internamento com base no PSI ..................36 

Tabela 4  Antibioterapia empírica da PAC de acordo com o local de tratamento

...............................................................................................................................44 

Quadro 3 Critérios a considerar na mudança da antibioterapia endovenosa para 

oral .........................................................................................................................44 

Figura 3 Síntese da Procalcitonina e da Calcitonina.........................................58 

Figura 4 Clivagem da preprocalcitonina por endopeptidases específicas ........58 

Quadro 4  Condições clínicas nas quais ocorre aumento dos níveis séricos dos 

precursores da CT ..................................................................................................60 

Gráfico 1  Concentrações séricas da PCT após infusão acidental de uma 

solução com A. baumanii: .....................................................................................62 

Gráfico 2 Concentrações plasmáticas da PCT após três injecções repetidas de 

Salmonella abortus às 0h, 24h e 48h. ....................................................................62 

Gráfico 3  Representação esquemática comparando as variações nas 

concentrações plasmáticas da PCT, PCR e das principais citocinas inflamatórias 

após estímulo inflamatório agudo..........................................................................63 

Gráfico 4  Concentrações plasmáticas de A) PCT e B) PCR nas quatro 

categorias da escala SOFA. ...................................................................................71 



Raquel Chorão -x- UBI – FCS  

Quadro 5  Valores do FNT, IL-6 e PCT nos vários estádios da resposta 

inflamatória............................................................................................................71 

Gráfico 5  Curso dos valores de PCT de acordo com a resposta do doente à 

antibioterapia .........................................................................................................72 

Figura 5  Aumento nos valores de PCT reflectindo o desenvolvimento de uma 

situação saudável até aos estádios mais graves de doença ....................................75 

Tabela 5  Valores de referência da PCT em casos de infecção bacteriana 

sistémica, falsos positivos e falsos negativos ........................................................77 

Figura 6  Algoritmo para o tratamento antibiótico com base nos valores de 

PCT.. ......................................................................................................................79 

Gráfico 6  Curva ROC comparando a capacidade de discriminação entre sépsis 

e sépsis severa dos marcadores inflamatórios PCR, IL-6, LBP e PCT .................82 

Gráfico 7  Curvas ROC de diferentes parâmetros no diagnóstico de Pneumonia.

...............................................................................................................................84 

Figura 7  Algoritmo de decisão baseado na antibioterapia de acordo com 

Christ-Crain, Stolz, Bissinger et al (2006) ............................................................89 

 

 



BIOMARCADORES: APLICAÇÃO DA PROCALCITONINA NA PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 

Raquel Chorão -xi- UBI – FCS  

 
LISTA DE ABREVIATURAS 

 
ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome 

ARI/S – Aparelho Respiratório Inferior/Superior 

ATS – American Thoracic Society  

AUC – Area Under the Curve 

BEGN – Bacilos Entéricos Gram Negativos 

BTS – British Thoracic Society  

C. burneti – Coxiella burneti  

C. pneumoniae – Chlamydia pneumoniae 

C. psittaci – Chlamydia psittaci 

CID – Coagulação Intravascular Disseminada 

CP – Cuidados Primários 

CPG – Clinical Practice Guidelines 

CT – Calcitonina 

CURB – Confusion, Urea, Respiratory rate, Blood pressure  

DD – Diagnóstico Diferencial 

DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

ECD – Exames Complementares de Diagnóstico 

ERS – European Respiratory Society 

FNT α − Factor de Necrose Tumoral alfa 

FR – Factor de Risco 

GSA – Gasometria de Sangue Arterial 

IDSA – Infectious Diseases Society of America  

IL-1 β − Interleucina 1 beta 



BIOMARCADORES: APLICAÇÃO DA PROCALCITONINA NA PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 

Raquel Chorão -xii- UBI – FCS  

IL-6 – Interleucina 6 

ITF γ − Interferon Gama 

Legionella spp. – Espécies de Legionella 

LPS – Lipopolissacarídeos 

M. pneumoniae – Mycoplasma pneumoniae 

mcg/l – micrograma por litro (1 mcg/l = 1 ng/ml) 

mmHg – milímetros de mercúrio (unidades de pressão) 

ng/ml – nanograma por mililitro (1 ng/ml =1 mcg/l) 

P. aeruginosa – Pseudomonas aeruginosa 

PAC – Pneumonia Adquirida na Comunidade 

PaCO2 – Pressão arterial parcial de dióxido de carbono 

PaO2 – Pressão arterial parcial de oxigénio 

PAS/D – Pressão Arterial Sistólica/Diastólica 

PCR – Proteína C Reactiva 

PCT – Procalcitonina 

PN – Pneumonias Nosocomiais 

PSI – Pneumonia Severity Index 

RR – Risco Relativo 

S. pneumoniae – Streptococcus pneumoniae 

SPP – Sociedade Portuguesa de Pneumologia 

UCI – Unidade de Cuidados Intensivos 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana 

VPN – Valor Preditivo Negativo 

VPP – Valor Preditivo Positivo 

VS – Velocidade de Sidementação 



BIOMARCADORES: APLICAÇÃO DA PROCALCITONINA NA PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 

Raquel Chorão -1- UBI – FCS  

INTRODUÇÃO: 
“Em 1895, William Osler referiu-se à pneumonia como captain of the man of the death, (…)” 

 

 A Pneumonia constitui um processo infeccioso com consolidação do parênquima 

pulmonar (distal às vias aéreas de condução, e envolvendo os bronquíolos respiratórios 

e as unidades alveolares). Etimologicamente a palavra tem as suas raízes no grego a 

partir da palavra pneumonía – inflamação do pulmão – cuja origem se encontra na 

noção de infecção pulmonar por Streptococcus pneumoniae ou pneumococcus. Os 

primeiros relatos de Pneumonia remontam ao ano de 1250 AC em múmias do Egipto; 

ao longo do tempo as descrições do termo têm evoluído, desde as primeiras definições 

de “peripneumonia”, até aos primeiros relatos das alterações patológicas características 

da pneumonia efectuadas por Laennec no século XIX; a partir daí diversos estudos 

procuraram associar as infecções microbianas às causas da pneumonia; hoje em dia, 

mais de um século passado, estão identificados inúmeros agentes microbianos 

envolvidos na sua etiologia; desde a segunda metade do século passado, com o relato 

dos primeiros casos de Pneumococos resistentes às Penicilinas os investigadores 

passaram a centrar as suas atenções na identificação dos padrões de resistências aos 

antimicrobianos e factores de risco associados47. 

Actualmente as informações existentes neste campo são vastíssimas, surgindo a 

necessidade de clarificar conceitos para facilitar a sua abordagem; de acordo com os 

critérios utilizados pode-se encontrar diferentes classificações na literatura: etiológica 

(bacterianas, virais, fúngicas e outras), radiológica (padrão alveolar, intersticial e 

broncopneumónico), histológica (alveolar, intersticial), epidemiológica e de acordo com 

o tempo de evolução (aguda, subaguda e crónica). Apesar de a classificação de acordo 

com a etiologia ser mais relevante, esta é efectuada à posteriori, e para efectuar uma 

marcha diagnostica organizada à priori surge a necessidade de usar os critérios 
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epidemiológicos, nomeadamente as circunstâncias nas quais a pneumonia é adquirida; 

distinguem-se desta forma dois grupos: as Pneumonias Adquiridas na Comunidade 

(PAC), e as Pneumonias que ocorrem no Hospital, ou Nosocomiais (PN) – do grego 

nosokomeion, local onde se tratam os doentes. 

 

A PAC encontra-se entre as principais patologias a requererem assistência 

médica, estando associada a elevadas taxas de morbi-mortalidade e um uso excessivo 

dos recursos de saúde 11,22;52;67. Nos países desenvolvidos, constitui a primeira causa de 

morte dentro do quadro das doenças infecciosas52, não deixando de ser uma causa 

igualmente importante nos países em desenvolvimento. Os estudos divergem 

substancialmente quanto a dados epidemiológicos, clínicos, diagnósticos e de 

tratamento61, consoante a Sociedade Científica que os elabora. Estas diferenças 

explicam-se em parte pela parca existência de estudos científicos que uniformizem 

procedimentos, pelo elevado custo associado aos ensaios clínicos com antibióticos e aos 

diversos factores que interferem na resposta ao tratamento61, por não se tratar de uma 

doença de declaração obrigatória, e acima de tudo devido à ausência de uniformização 

de conceitos, muitas vezes ficando de fora das estatísticas os casos de PAC 

diagnosticados e tratados a nível de ambulatório (cerca de 80%), ou incluindo casos não 

confirmados ou falsos positivos67. 

 A grande relevância assumida pela PAC justifica-se não só pelos dados descritos 

anteriormente, como também pelos elevados custos económicos e sociais associados. 

Numa altura em que assuntos de índole financeira assumem um papel primordial nas 

principais agendas da política mundial em geral, e das políticas da saúde em particular, 

convém ter uma ideia que, e tomando como exemplo a PAC, os custos directos 

(medicamentos, consultas e internamentos) e indirectos (faltas ao emprego) podem 
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ascender aos 34,4 biliões de dólares, sendo que os custos associados ao internamento 

representam cerca de 87% dos gastos totais anuais11,67. 

 

 A PAC pode apresentar-se como um quadro de infecção local, facilmente 

abordado com antibioterapia dirigida, ou com um quadro de afectação sistémica, com 

prognóstico fatal caso não se instituam as medidas terapêuticas adequadas de forma 

rápida e eficaz. De acordo com a apresentação inicial assim será a abordagem; o 

reconhecimento da gravidade da situação revela-se extremamente importante para se 

tomar a decisão do local mais adequado de tratamento – ambulatório, internamento em 

enfermaria ou UCI. Perante um doente que chega a um SU com quadro semiológico 

sugestivo de infecção das vias aéreas inferiores, os passos seguintes consistem na 

realização de uma radiografia de tórax que comprove o envolvimento parenquimatoso 

pulmonar; e Exames Complementares de Diagnóstico (ECD) que permitam não só 

avaliar o estado geral do doente – e assim aferir da gravidade da situação – como 

também determinar qual (ais) os agente (s) etiológico (s) envolvido (s). Após obtenção 

destes dados o clínico pode, com auxílio das escalas de prognóstico, tomar a decisão 

sobre o local de tratamento; importa nesta altura não esquecer o bom senso clínico de 

forma a seleccionar com rigor quais os doentes que efectivamente necessitam de 

internamento. 

 

Nos últimos anos a investigação científica tem avançado com a descoberta de 

novos marcadores laboratoriais de infecção, surgindo o conceito de biomarcadores para 

designar as substâncias que, ao serem libertadas no curso de um processo inflamatório, 

poderão ter utilidade para o diagnóstico, prognóstico e avaliação da gravidade desses 

casos. Na década de noventa surgiu um novo instrumento para a identificação de 

infecções bacterianas severas e determinação de complicações secundárias aos 
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processos inflamatórios sistémicos. Os estudos relatavam a presença de elevadas 

concentrações dos precursores da calcitonina em inflamações sistémicas, entre os quais 

se destacava a Procalcitonina (PCT). O principal estímulo para a sua indução é as 

endotoxinas bacterianas, pelo que se podem encontrar níveis elevados em casos de 

sépsis, choque séptico e inflamações sistémicas severas. Pelo contrário, as viroses, 

doenças auto-imunes ou neoplásicas e infecções localizadas a um órgão, não induzem a 

PCT, pelo que esta se revela extremamente útil para o diagnóstico diferencial de 

patologias bacterianas e não bacterianas. Comparativamente a outros marcadores 

laboratoriais, a PCT revela-se mais eficaz para o diagnóstico e follow-up do curso 

clínico das patologias supra-citadas. 

 

Após uma extensa revisão bibliográfica sobre o tema, constata-se que ainda há 

muitas divergências relativamente à aplicação da PCT na PAC no adulto. Pretende-se 

com esta dissertação avaliar os estudos existentes nessa área. Para tal a dissertação 

estruturou-se da seguinte forma: 

• Introdução 

• Capítulo I: A Pneumonia – definição de conceitos, etiologia e epidemiologia, 

diagnóstico, abordagem, tratamento e monitorização clínica e prognóstico. 

• Capítulo II: Biomarcadores na inflamação e infecção – caracterização da PCT 

enquanto marcador de inflamação e principais aplicações clínicas; 

• Capítulo III: Aplicação da PCT no diagnóstico, tratamento e prognóstico da 

PAC no paciente adulto. 

• Conclusões e perspectivas futuras. 

 

Para a sua realização procedeu-se a uma revisão sistemática qualitativa da 

literatura – uma vez que os estudos diferiam no desenho, na questão de investigação, e 



BIOMARCADORES: APLICAÇÃO DA PROCALCITONINA NA PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 

Raquel Chorão -5- UBI – FCS  

na forma de realizar a intervenção e avaliar o desfecho - sobre a importância da 

determinação dos marcadores de inflamação na PAC, mais especificamente sobre a 

PCT. Foi realizada a pesquisa de documentos no motor de busca Google e de 

publicações indexadas na base de dados Pubmed, entre os meses de Janeiro e Julho de 

2008; também se utilizou a procura inversa que é um método de selecção de 

documentos a partir da bibliografia de documentos primários obtidos na pesquisa 

anterior. Para os critérios diagnósticos o termo pneumonia adquirida na comunidade foi 

utilizado como descritor principal, cruzando-o com outros: diagnóstico, definição e 

critérios; para monitorização do tratamento e avaliação do prognóstico usou-se o mesmo 

descritor principal, cruzando-o com tratamento, prognóstico, escalas, marcadores e 

procalcitonina; também se realizou a pesquisa com termos similares em inglês e em 

espanhol; a primeira selecção dos artigos foi feita pela análise dos resumos. Também se 

recorreu à leitura de tratados de medicina para complemento da revisão teórica. 

Foram considerados critérios de inclusão para análise integral do texto artigos 

científicos publicados entre 1990 e 2008 em português (vertente europeia e brasileira), 

espanhol e inglês, e que incidiam sobre: 

• A PAC – etiologia e epidemiologia, critérios diagnósticos, abordagem, tratamento e 

prognóstico; 

• Importância dos biomarcadores nos processos inflamatórios sistémicos, mais 

especificamente de etiologia infecciosa; 

• Caracterização da PCT: a PCT no diagnóstico, monitorização do tratamento e 

prognóstico da PAC. 

Os critérios de exclusão foram textos em que as fontes não estivessem devidamente 

identificadas ou escritos numa língua que não as supra-mencionadas.  
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CAPÍTULO I – AS PNEUMONIAS 
 

 

1.1 - DEFINIÇÃO DE CONCEITOS E CLASSIFICAÇÃO DAS PNEUMONIAS 
A PAC é considerada uma doença relevante no quadro da Saúde Pública 

Mundial, não só pela frequência de incidência, como também pelas elevadas taxas de 

morbi-mortalidade. Apesar deste facto, e fazendo uma breve revisão sobre PAC, 

constata-se que o consenso nesta área é escasso; estão disponíveis inúmeras Clinical 

Practice Guidelines (CPG), cada qual com a sua definição de conceitos61; para além 

desta divergência, acrescem ainda os pontos de vista das diferentes especialidades que 

lidam com a Pneumonia27. Uma vez que se verifica uma grande variação na 

terminologia utilizada nas diversas obras sobre o assunto, convém clarificar e 

particularizar alguns dos conceitos aqui utilizados. 

 

Em termos gerais, define-se Pneumonia como uma inflamação aguda dos 

alvéolos, espaços aéreos terminais ou do interstício pulmonar, em resposta a um agente 

infeccioso (bactérias, vírus, fungos) 27.O desencadear deste evento ocorre quando há um 

desequilíbrio entre os factores de defesa do hospedeiro e os factores de patogenicidade 

dos microorganismos responsáveis, ou quando estes atingem o Aparelho Respiratório 

Inferior (ARI) em quantidade e virulência suficiente para ultrapassar os mecanismos de 

defesa – inatos e adquiridos – do hospedeiro, ou quando há um comprometimento da 

eficiência dessas defesas – imunossupressão; os microorganismos podem alcançar o 

parênquima pulmonar por diferentes vias, das quais se destaca pela sua frequência a 

microaspiração das secreções das vias aéreas superiores; embora infrequentes mas 

igualmente relevantes, a aerossolização, aspiração maciça, disseminação hematogénica 
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a partir de um foco distante e disseminação directa de um foco contíguo, também 

constituem vias de acesso27.  

 

O microrganismo (bactéria, vírus, fungo ou protozoário) ou os seus produtos – 

endotoxina, peptidoglicanos, exotoxinas e hemolisinas – são responsáveis pelo 

desencadear da cascata inflamatória, que por sua vez irá provocar a perda do 

surfactante, desorganização tecidular e formação de um esxudato inflamatório, 

designado por consolidação. Assim, as bactérias extracelulares – Streptococcus, 

Enterobacteriaceae e anaeróbios – com capacidade para se multiplicar fora das células, 

produzem destruição do tecido através das endotoxinas, (constituintes da parede 

celular), e exotoxinas, (proteínas activamente secretadas pelas bactérias), que são as 

responsáveis pela activação dos mecanismos de imunidade humoral; no caso dos 

microrganismos intracelulares o mecanismo é mais elaborado, pois a sua capacidade de 

replicação no interior dos macrófagos torna-os resistentes à imunidade humoral, 

condicionando a activação da imunidade celular inata (células natural killer e 

macrófagos), que promove a destruição microbiana no interior dos fagócitos e formação 

de granulomas; nas infecções fúngicas, os neutrófilos ao libertarem factores fungicidas, 

e os macrófagos activados pelo Interferon gama são os principais mediadores da 

imunidade inata envolvidos, enquanto que nas infecções virais a imunidade humoral e a 

celular constituem mecanismos relevantes. Quando a resposta imune é exagerada, pode 

haver libertação de mediadores pelos macrófagos alveolares, com uma resposta 

sistémica a produzir repercussões hemodinâmicas relevantes à distância do foco 

pulmonar inicial, agravando o mecanismo fisiopatológico inicial23;66. 
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A forma de apresentação da pneumonia vai depender não só do gérmen 

envolvido, como também do hospedeiro e natureza da sua resposta imune, e a 

distribuição anatómica do processo inflamatório; as três variáveis podem 

interrelacionar-se e originar diversos padrões anátomo-patológicos, que apesar de 

teoricamente se encontrarem bem descritos, a nível prático (como veremos adiante) nem 

sempre se revestem de alguma utilidade67. A Pneumonia Bacteriana (da qual o 

microrganismo padrão é o Pneumococo) caracteriza-se inicialmente por um edema 

alveolar, com poucas células inflamatórias (congestão), seguido pelo aparecimento de 

hemácias, fibrina e neutrófilos no lúmen alveolar (hepatização vermelha), pela 

destruição dos glóbulos vermelhos com permanência de um intenso exsudato 

polimorfonuclear e fibrinoso (hepatização cinzenta) e por fim pela digestão enzimática 

do consolidado com reabsorção dos produtos pelos macrófagos; a consolidação pode ser 

suficientemente extensa para envolver todo ou grande parte de um lobo pulmonar, 

originando o padrão lobar ou de ocupação alveolar ou pneumónico. Ao invés de um 

padrão lobar, o comprometimento focal (ou lobular) característico da 

Broncopneumonia, envolve os bronquíolos e os espaços aéreos distais de forma não 

confluente; é característico das etiologias por bacilos entéricos gram-negativos (BEGN) 

ou por S. aureus, havendo igualmente formação de exsudado inflamatório agudo com 

polimorfonucleares e ocasionalmente necrose e microabcessos. Se as zonas de necrose 

forem muito extensas, pode haver formação de pus que, se drena parcialmente para um 

brônquio dá origem a cavidades ou abcessos, que de acordo com o tamanho e a 

quantidade se designam por Pneumonia Necrotizante ou Abcesso Pulmonar. Por último 

nas pneumonias Virais ou por Pneumocystis cariini, o edema inflamatório (neutrofílico 

ou linfocitário) afecta caracteristicamente o interstício (paredes e septos alveolares) em 

vez do parênquima pulmonar – Pneumonia Intersticial 23;66;67. 
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Apesar destas diferenças e da orientação etiológica de cada uma, na prática 

observa-se que por um lado, radiologicamente, o padrão pneumónico e 

broncopneumónico são difíceis de distinguir e por outro, a classificação sob o ponto de 

vista do agente é pouco prática a nível clínico, pois as particularidades próprias de cada 

um não são fidedignas a ponto de permitir estabelecer um diagnóstico com um mínimo 

grau de confiança. 

 

Com o intuito de aumentar a qualidade e permitir a comparação dos ensaios 

clínicos, Calandra et al, 200514, conceberam um estudo onde, através da revisão 

sistemática, e de uma conferência com um painel de peritos internacionais, procuraram 

estabelecer definições das seis infecções mais frequentes numa UCI. Para a definição de 

Pneumonia, foram usados critérios clínicos, imagiológicos e microbiológicos, podendo 

classificar-se em uma de três categorias (Tabela 1); acontece que para usar esses 

critérios, a definição de Pneumonia resultante será, obviamente, suspensa por tempo 

superior ao desejável para o início de tratamento adequado; dessa forma enquanto se 

aguardam os resultados microbiológicos, é possível estabelecer a definição de 

Pneumonia apenas com base em critérios clínicos e imagiológicos – presença de um 

infiltrado na radiografia de tórax, suspeito de etiologia infecciosa, com base na presença 

de febre e pelo menos dois dos seguintes: tosse, expectoração mucopurulenta, alteração 

na contagem de leucócitos e hipoxémia. A probabilidade de se estar perante uma 

Pneumonia aumenta se, posteriormente, os resultados culturais de amostras colhidas no 

ARI forem positivas. Para um diagnóstico mais específico, pode recorrer-se ao cálculo 

do Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS – Tabela 1) devendo ser o resultado igual 

ou superior a seis pontos14. 
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Tabela 1  Definição de Pneumonia de acordo com Calandra et al14 

 

Deste modo, e tendo em conta que o tipo de apresentação vai depender em 

grande parte das condições de defesa do hospedeiro (doenças concomitantes, 

imunodeficiências e uso de imunossupressores) e do agente envolvido, a classificação 

mais habitual das Pneumonias será em função do tipo de hospedeiro e em função do 

ambiente em que a infecção foi adquirida67 (Figura 1). A diferenciação entre as 

pneumonias em indivíduos Imunocomprometidos e os Imunocompetentes justifica-se 

uma vez que a depressão dos mecanismos imunológicos determina um espectro 

completamente diferente de etiologias, bem como um raciocínio diagnóstico 

particular67; no entanto, devido às especificidades deste grupo de doentes, os seus 

aspectos não vão ser desenvolvidos nesta dissertação.  

 

Actualmente a classificação das Pneumonias mais utilizada tem como critério o 

meio da aquisição da infecção, estabelecendo dois principais grupos, cuja importância 

se reveste na diferenciação dos agentes etiológicos envolvidos em cada um:  

• Pneumonia Nosocomial/Adquirida no Hospital (PN) – a que ocorre 48 horas 

ou mais após o internamento e que não estava em incubação no momento da 
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admissão55 ou nas situações em que a pneumonia se manifesta dez dias ou 

menos após uma alta hospitalar72; 

• Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) – “…inflamação aguda do 

parênquima pulmonar, de origem infecciosa, adquirida em ambulatório.” 72. 

Por classificar ficam as Pneumonias de Aspiração (dependendo do contexto em 

que ocorrem, classificam-se em PAC ou PN) e as Pneumonias dos doentes Residentes 

em Lares ou Casas de Repouso; no entanto, as últimas CPG americanas sobre 

Pneumonias Nosocomias englobam neste grupo as seguintes definições55: 

o Pneumonias Associadas ao Ventilador: pneumonia que surge 48-72 horas 

após entubação endotraqueal; 

o Pneumonias associadas aos Cuidados de Saúde: pneumonia que surge em 

qualquer indivíduo como uma das seguintes condições: hospitalizado durante 

dois ou mais dias num hospital de cuidados agudos nos últimos 90 dias, 

residentes em lares/casas de apoio/unidades de cuidados continuados, 

administração recente de terapia antibiótica endovenosa ou quimioterapia nos 

últimos 30 dias, ou hemodializados. 

A importância do grupo das PN reveste-se no elevado número de doentes que 

vêm a desenvolver uma Pneumonia enquanto estão internados (cerca de 5-10 casos por 

1000 doentes internados), aumentando o risco se se tratar de um internamento numa 

UCI67. Apesar disso, e em virtude do âmbito desta dissertação, os aspectos relativos a 

este grupo apenas irão ser referidos a título comparativo com o grupo das PAC, que 

constitui o principal tema aqui abordado. 

 

  As Clinical Practice Guidelines (CPG) existentes até ao momento – British 

Thoracic Society (BTS), American Thoracic Society (ATS), Infectious Diseases Society 
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of America (IDSA), European Respiratory Society (ERS) e Sociedade Portuguesa de 

Pneumologia (SPP) – não são concordantes na hora de estabelecer uma definição 

consensual de PAC; constatando este facto, Oliveira no seu estudo efectuado em 2005 

para validar as principais CPG em Pneumonia, adaptando-as à realidade portuguesa, 

definiu PAC da seguinte forma: “presença de sintomas e sinais consistentes com 

infecção aguda do tracto respiratório inferior, que incluem febre ou hipotermia, 

calafrios, sudorese, dispneia e tosse de início recente acompanhada ou não de 

expectoração, ou alteração da coloração das secreções respiratórias em doentes com 

tosse crónica, associados ao aparecimento recente de achados auscultatórios 

consistentes com pneumonia (por exemplo, alteração do murmúrio vesicular ou 

fervores localizados) ou de opacidades na radiografia do tórax para as quais não existe 

explicação alternativa, num doente que não estava hospitalizado e em que a doença foi 

o motivo principal de internamento e foi diagnosticada e tratada como pneumonia”. 

Esta classificação exclui indivíduos imunodeprimidos por suspeita ou confirmação de 

VIH, por doença sistémica ou por fármacos, pneumonias de aspiração e pneumonias 

diagnosticadas até dez dias após alta hospitalar61. Para futuras referências, nesta 

monografia, será esta a definição adoptada. 

 

 

1.2 – EPIDEMIOLOGIA E ETIOLOGIA 
Dentro do espectro de patologias infecciosas envolvendo o ARI nos adultos, a 

Pneumonia responde por 5 a 12% de todos os casos tratados com antibiótico pelos 

clínicos gerais11. As taxas de incidência anual da PAC a nível mundial variam entre 2,6 

a 13,4 casos por 1000 habitantes1, de acordo com estudos prospectivos populacionais 

efectuados em diferentes países. É sabido que estas taxas divergem consoante o grupo 

etário que seja considerado, aumentando significativamente nos extremos etários – 
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cerca de 6 casos por 1000 habitantes no grupo dos 16-59 anos, 20 casos/1000 habitantes 

nos indivíduos acima de 60 anos e 34/1000 habitantes para aqueles com idade superior a 

75 anos11;35; a requerer hospitalização estão cerca de 20 a 65% (1,1 – 4/1000 habitantes) 

justificando-se esta amplitude de valores pelas determinantes inerentes a cada grupo 

populacional – a classe de doentes mais afectada, co-morbilidades, os gérmens mais 

prevalentes, e a respectiva sensibilidade aos anti-microbianos – bem como pela 

estruturação dos respectivos sistemas de saúde em cuidados primários e cuidados 

diferenciados11;61. Dentro do grupo que necessita dos cuidados diferenciados de um 

hospital, 5 a 10% vêm a ser admitidos numa Unidade de Cuidados Intensivos (UCI)11;35.  

Igualmente importantes são as taxas de mortalidade desta patologia a nível 

mundial, encontrando-se a Pneumonia entre as principais causas de morte em pacientes 

hospitalizados, e sendo uma das primeiras causa de morte dentro das patologias 

infecciosas67. Novamente as taxas de mortalidade vêm condicionadas pela faixa etária, 

meio de aquisição e nível de tratamento requerido; as pneumonias tratadas a nível de 

ambulatório apresentam taxas inferiores a 1%, aumentando este valor para 5-15% nos 

pacientes que requerem tratamento hospitalar, e para 25% nos casos que ingressam 

numa UCI, podendo atingir os 50% se houver necessidade de instituir ventilação 

mecânica11,67.  

 

Em Portugal a ausência de estudos epidemiológicos não permite afirmar com 

certeza quais as taxas de incidência de PAC e até que ponto estas são diferentes das 

descritas no panorama mundial; por isso considera-se que ocorram 50000 a 100000 

casos por ano, não divergindo portanto das referidas para os restantes países. No 

entanto, se não existem dados para as taxas de incidência, o mesmo não se verifica 

relativamente às taxas de internamento hospitalar e de ingresso na UCI por PAC61;72. 
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Froes et al realizou em 2003 um estudo retrospectivo relativo aos internamentos 

hospitalares entre 1998-2000 com o diagnóstico principal de Pneumonia (de acordo com 

a classificação ICD-9), concluindo que a taxa de internamento hospitalar por pneumonia 

se encontra dentro dos valores da literatura internacional (2,66 internamentos por 1000 

habitantes adultos), enquanto que as taxas de mortalidade são superiores – 17,3% nos 

pacientes internados29. Oliveira (2005), concluiu que as taxas de internamento 

hospitalar andariam pelos 30% – com 25% dos casos justificados por factores socio-

económicos –, e desses cerca de 7% requeriam os cuidados da UCI, com taxas de 

mortalidade de 15% para a totalidade das PAC internadas, e de 40% para os casos 

tratados nas UCI, o que estaria mais adaptado à realidade internacional61. 

 

Para uma abordagem optimizada da PAC é necessário uma correcta e rápida 

identificação do microorganismo envolvido; no entanto nem sempre um diagnóstico 

etiológico rápido é possível, como também em cerca de 40-60% dos casos não se 

consegue isolar um agente, mesmo com recurso a múltiplos meios de diagnóstico7;67;72. 

Isto deve-se não só ao facto de alguns pacientes apresentarem infecções 

polimicrobianas, como também à presença de agentes patogénicos menos frequentes na 

prática clínica e por isso difíceis de identificar recorrendo aos métodos analíticos 

convencionais, a eventuais tratamentos anteriores com antibióticos, e por último, mas 

não menos frequente a um erro no diagnóstico de infecção pulmonar2. 

 

Também neste campo os estudos existentes são múltiplos, salientando-se no 

entanto, um ponto em que todas as sociedades científicas são unânimes, a da não 

utilização do termo Pneumonia Atípica. O recurso a este termo poderia implicar de 

forma errada, a existência de um padrão clínico patognomónico dos agentes atípicos; 
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Fang et al (1990), citado nas guidelines da BTS, concluiu que à apresentação não há 

características clínicas que permitam prever o agente etiológico envolvido, sugerindo 

que o termo Pneumonia Atípica fosse abandonado11. De qualquer forma, é legítimo e 

correcto o recurso ao termo Microorganismos Atípicos, fazendo referência ao grupo de 

organismos (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, 

Coxiella burneti e Legionella spp) que têm em comum o crescimento intracelular, a 

ausência de sensibilidade aos antimicrobianos becta-lactâmicos e a dificuldade na 

identificação pelo recurso aos meios de diagnóstico mais usuais2;11;72. 

 

A diversidade de factores que influenciam os estudos etiológicos é a grande 

responsável pelas diferentes conclusões acerca dos microrganismos mais 

frequentemente implicados. Um factor importante e pouco compreendido é o local de 

tratamento escolhido, e que varia consoante o país em causa, o que implica que a 

população tratada no hospital de uma país pode sobrepor-se à população tratada em 

ambulatório de outro país; por outro lado os critérios de admissão na UCI são próprios 

de cada hospital, originando diferentes grupos populacionais; a heterogeneidade das 

populações em estudo não permite, igualmente, a comparação de diferentes grupos, pois 

factores como faixa etária, co-morbilidades, imunidade, actividade profissional e 

hábitos de adição, são responsáveis por grupos com diferentes características; os 

factores temporais, como a variação sazonal e natureza epidémica de alguns 

organismos, apesar de pouco referenciados, influenciam significativamente os estudos; 

por último, e não menos relevante, os aspectos relacionados com os métodos de 

diagnóstico microbiológico disponíveis (com diferentes sensibilidades e especificidades 

para cada patógeno) e com o próprio estudo – qualidade e quantidade das amostras 
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biológicas colhidas, tipo de estudo e interpretação dos resultados, não são devidamente 

explicitados dificultando a leitura do estudo11;66;77. 

 

Dos factos expostos se conclui que, para comparar os estudos de diferentes 

países, a metodologia deveria ser sempre a mesma; Woodhead (2002), partindo deste 

princípio, reuniu no seu estudo cerca de 41 trabalhos prospectivos sobre a etiologia das 

PAC na Europa, interpretando-os individualmente (Tabela 2)77. Os resultados estão, à 

semelhança do que se observa na maior parte dos estudos etiológicos, agrupados de 

acordo com o contexto clínico escolhido para o tratamento – ambulatório, internamento 

hospitalar e internamento em cuidados intensivos. Convém referir que nas PAC tratadas 

em ambulatório os estudos escasseiam, devido à dificuldade em definir PAC apenas 

com base em critérios clínicos (muitas vezes falíveis), sem a imediata disponibilidade 

de ECD e com a dificuldade acrescida em realizar análises microbiológicas fora do 

laboratório47;77. Um facto irrefutável consiste na identificação do Streptococcus 

pnemoniae como o agente mais frequentemente implicado no diagnóstico etiológico das 

PAC qualquer que seja o local de tratamento; no entanto, em todos os três contextos, a 

categoria mais frequente – em cerca de 50% dos casos – é representada pelo grupo de 

pacientes onde nenhum microrganismo foi identificado47, pelas causas acima 

mencionadas, o que vem ao encontro das conclusões de outros estudos não analisados 

por Woodhead2;7. O Haemophilus influenzae é, na maior parte das séries o segundo 

microrganismo mais prevalente, havendo controvérsia quanto à associação à Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)72;77. Os microrganismos atípicos têm vindo a 

assumir importância crescente em alguns contextos epidemiológicos – M. pneumoniae 

de acordo com a ocorrência de epidemias a cada quatro anos, em determinadas regiões, 

e com prevalência variando inversamente com o grau de gravidade de apresentação da 
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pneumonia; C. pneumoniae, um dos organismos mais recentemente identificados e por 

isso menos estudado, mas igualmente associado a surtos epidémicos e infecções 

bacterianas secundárias; e Legionella spp mais prevalente nos países mediterrâneos e 

nos casos que exigem tratamento numa UCI77. Em contexto hospitalar as PAC são 

usualmente provocados por agentes como Staphylococcus aureus, BEGN77 e 

Pseudomonas aeruginosa – na presença de lesões estruturais pulmonares –72, cujas 

prevalências são proporcionais à gravidade da pneumonia. A importância assumida por 

outros microrganismos que não bactérias não está bem esclarecida; talvez pela ausência 

de métodos suficientemente sensitivos para a detecção de Vírus, estes permanecem, por 

enquanto, como importantes iniciadores de infecções bacterianas secundárias, sendo 

desconhecido o seu papel como causa primária da PAC77. As infecções polimicrobianas 

são uma hipótese a considerar, com uma frequência variável entre 10% e 25%, 

dependendo dos estudos, sendo factores de risco a DPOC e a alteração do nível de 

consciência; estão descritos dois mecanismos possíveis para este tipo de infecções: ou 

ambos os organismos provocam a pneumonia ou, mais frequentemente um deles 

funciona como agente iniciador (por exemplo lesando a mucosa) e o outro causando a 

pneumonia72;77. Em Portugal, à semelhança do que ocorre noutras áreas, os estudos são 

poucos ou mesmo inexistentes, principalmente no caso das PAC tratadas em 

ambulatório; nas PAC hospitalizadas – incluindo a UCI – Oliveira (2005) chegou a 

conclusões em tudo semelhantes aos dados escritos nos estudos internacionais: como 

agente mais prevalente aparece o S. pneumoniae, seguido do Haemophilus influenzae, 

agentes atípicos e Legionella spp61. 
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Tabela 2  Frequência de organismos responsáveis pela PAC de acordo com o local de tratamento, 

expressos como percentagens médias dos 41 estudos avaliados por Woodhead77 

 

A atribuição de factores epidemiológicos, sintomas, sinais e achados 

radiológicos a agentes etiológicos é prática corrente no meio clínico mas, como já 

referido, não permitem prever adequadamente qual o microrganismo, devido às 

especificidades próprias de cada agente (com factores de virulência característicos), que 

são responsáveis por achados muitas vezes sobreponíveis2. Há algumas situações que 

orientam o raciocínio diagnóstico em favor de determinados agentes infecciosos (Tabela 

3). No caso da PAC grave a seguir ao S. pneumoniae surgem, por ordem decrescente de 

frequência, agentes dos grupos Legionella spp e BEGN, H. influenzae, S. aureus – com 

probabilidade crescente na presença de insuficiência renal, diabetes e infecção por vírus 

influenza recente - , os agentes atípicos e os vírus; apesar de controversa a ideia de que a 

P. aeruginosa pode ser responsável por PAC grave, esta hipótese deve ser colocada 

principalmente, quando na presença de alguns FR, a saber: doença pulmonar estrutural 

(bronquiectasias), corticoterapia superior a 10 mg de prednisolona por dia, 

antibioterapia de amplo espectro prolongada – mais de sete dias no último mês, 

desnutrição e infecção pelo VIH não documentada2;72.  
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ETIOLOGIA DA PAC SEGUNDO FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

Factores do Hospedeiro Agente Etiológico 

Idade Idoso S. pneumoniae, H. influenzae, 

Enterobactérias 

 Jovem M. pneumoniae 

Residência Instituição Social S. aureus, S. pneumoniae, P. 

aeruginosa, H. influenzae, 

Enterobactérias, Anaeróbios, C. 

pneumoniae 

 Acampamentos militares C. pneumoniae 

Exposição ambiental Aves e animais de quinta C. psittaci 

 Gado e gatas grávidas Coxiella burnetti 

 Agricultores Strongyloides stercolaris 

 Exposição a roedores Hantavirus 

 Exposição a morcegos Histoplasma capsulatum 

 Ar condicionado Legionella spp 

Hábitos tóxicos Drogas via parental S. aureus, Anaeróbios, M. 

tuberculosis, Pneumocystis carinii 

 Alcoolismo S. pnumoniae (incluindo 

pneumococo resistente), 

Anaeróbios, Enterobactérias, M. 

tuberculosis 

 Tabagismo S. pneumonaie, Legionella 

pneumophila 

Comorbilidade DPOC S. pneumoniae, H. influenzae, 

Moraxella catarrhalis, 

Legionella, C. penumoniae …/… 

 Doença pulmonar estrutural 

(Bronquiectasias, Fibrose 

quística) 

P. aeruginosa, Burkholderia 

cepacia, S. aureus, Streptococcus 

pyogenes 

 Gripe prévia S. pneumoniae, H. influenzae, S. 

aureus, vírus Influenza 

 Obstrução endobrônquica Anaeróbios 

 Diabetes mellitus S. pneumoniae, S. aureus, 

Legionella 

 Anemia falciforme, 

Esplenectomia 

S. pneumoniae, H. influenzae 

 Desnutrição P. aeruginosa 

 Doença periodontal Polimicrobiana (Anaeróbios e 

Aeróbios) 
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 Imunossupressão Fungos (Aspergillus, 

Criptococcus, Candida spp), S. 

pneumoniae resistente 

 Alteração do nível de 

consciência 

Polimicrobiana (Aeróbios e 

Anaeróbios) 

 Aspiração de grande volume 

após vómitos intensos – Factores 

de risco: Doença neurológica, 

Intoxicação farmacológica, 

Doenças Neurológicas 

degenerativas, Neoplasias 

orofaríngeas e Esofágicas 

Anaeróbios, Polimicrobiana 

 Medicação Tratamento antibiótico prévio S. pneumoniae resistente, 

Enterobactérias, P. aeruginosa 

 Tratamento prolongado com 

corticoesteróides 

Legionella, Nocardia, 

Aspergillus, M. tuberculosis, P. 

aeruginosa 

Apresentação clínica Afectação multissistémica, 

sintomas neurológicos, diarreia 

Legionella pneumophila 

 Maior duração dos sintomas C. pneumoniae 

 Cefaleias Coxiella burnetti 

 Expectoração purulenta Anaeróbios 

Área Geográfica Sudeste Asiático SARS (Coronavirus), Vírus da 

Gripe Aviária 

 Costa mediterrânea (surtos 

epidémicos) 

Legionella pneumophila 

 África do Sul Klebsiella pneumoniae 

 Itália Enterobactérias 

 Europa S. pneumoniae, H. influenzae, 

Anaeróbios, Legionella 

pneumophila, Enterobactérias, S. 

aureus, C. penumoniae, M. 

pneumoniae 

 Países não industrializados M. tuberculosis 

Tabela 3  Etiologia da PAC de acordo com alguns aspectos epidemiológicos (adaptado 2;7;11;67;72) 

 

Determinadas etiologias estão associadas a taxas de mortalidade mais elevadas, 

o que justifica a necessidade de, em contexto de urgência, ser capaz de reconhecer os 

pacientes com pneumonia grave e quais os agentes infecciosos mais provavelmente 
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associados; com taxas de mortalidade superiores a 50% encontra-se a P. aeruginosa, 

seguida das BEGN, S. aureus e infecções polimicrobianas cujas taxas se situam pelos 

35%, L. pneumophila e S. pneumoniae com 15% e como menos letais os agentes 

atípicos e os vírus com taxas inferiores a 10%67. 

 

Remontam a 1943 as primeiras evidências de resistências aos antimicrobianos in 

vitro; só passados 22 anos é que se começaram a isolar as primeiras cepas de origem 

clínica de microrganismos resistentes à penicilina. Os estudos etiológicos dos últimos 

anos têm-se centrado nas alterações dos padrões de susceptibilidade aos antimicrobianos 

das bactérias envolvidas na etiologia da PAC; mais concretamente os estudos 

verificaram aumento da prevalência de resistências às penicilinas – S. pneumoniae, ou 

dos microrganismos produtores de β−lactamases – Haemophilus spp, embora este 

último fenómeno seja pouco considerado nos estudos internacionais. 

Relativamente aos pneumococos resistentes à penicilina (entendendo-se por 

resistência a Concentração Inibitória Mínima de penicilina a partir do qual ela deixa de 

ter resultados - ≥ 4 mcg/ml77), os estudos são variáveis no que concerne às frequências, 

com valores muito variáveis entre os diversos países da Europa, e de acordo com vários 

aspectos clínicos, com frequência mais elevada nas amostras do ARS, nas crianças e em 

contexto hospitalar77. Dados obtidos em 2001 pela European Antimicrobial Resistance 

Surveillance System identificou as taxas mais elevadas (com 30% de pneumococos 

resistentes isolados) na Espanha e na Grécia, e uma tendência global de aumento destas 

taxas em todos os países. Em Portugal os dados mais consistentes nesta matéria estão 

reunidos no estudo VIRIATO47, realizado em 2001 numa população adulta, onde cerca 

de 23% das estirpes de S. pneumoniae apresentavam resistência à penicilina. É 

frequente nestes casos a associação de resistências a outros antibióticos, nomeadamente 
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os macrólidos, com frequências elevadas na Espanha e na Grécia, não se considerando 

um fenómeno disseminado à escala mundial; em Portugal estão descritos cerca de 10% 

de casos47.  

A relevância clínica destas estirpes é muito controversa, embora actualmente as 

evidências não demonstrem uma associação entre as resistências e aumento nas taxas de 

mortalidade, desde que se eliminem factores relacionados com a gravidade do quadro67. 

 

 

 1.3 – ABORDAGEM DIAGNÓSTICA 

Na literatura é frequente encontrar a definição de pneumonia associada a 

características anatomo-patológicas, o que é um contra-senso ao que ocorre na realidade 

clínica, onde se coloca a hipótese diagnóstica de pneumonia com base num conjunto de 

sinais e sintomas, indiciadores de infecção no aparelho respiratório inferior, de início 

recente, quase sempre associados ao achado de uma nova condensação na radiografia 

de tórax; a especificidade destes achados é maior na PAC, diminuindo com a presença 

concomitante de patologias pulmonares crónicas, imunossupressão ou na Pneumonia 

associada à Ventilação Mecânica67. No entanto deve sempre considerar-se um 

diagnóstico diferencial (DD) alternativo devido ao elevado número de patologias que 

cursam com clínica e achados radiológicos semelhantes aos das pneumonias, e que a 

serem diagnosticadas em detrimento de uma infecção bacteriana, podem ser 

responsáveis por um atraso no inicio da antibioterapia, que se poderá revelar de mau 

prognóstico para o doente53.  

 

No caso específico da PAC os princípios a aplicar são os mesmos, tal como 

referido na definição adoptada nesta dissertação. À apresentação pode ser uma doença 
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de pouca gravidade com bom prognóstico, ou grave e rapidamente fatal; por outro lado 

o prognóstico será influenciado não só pelo microrganismo e respectiva virulência e 

mecanismos de defesa do hospedeiro, como também pelo início precoce de 

antibioterapia empírica adequada. Importa ter presente quais os factores de risco para 

adquirir uma PAC, e que estão descritos em vários estudos; Koivula et al, 1994, num 

estudo efectuado na Finlândia, num grupo de indivíduos de idade superior a 60 anos, 

descreveu como factores de risco independentes para PAC o alcoolismo (Risco Relativo 

– RR de 9), a asma (RR 4,2), imunossupressão (RR 1,9), institucionalização (RR 1,8) e 

idade superior a 70 anos (RR 1,5)67. De uma forma geral podem agrupar-se os factores 

de risco nas seguintes categorias: idade, hábitos de adição, co-morbilidades – Diabetes 

mellitus, DPOC, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia isquémica, neoplasias, 

doença hepática crónica, insuficiência renal crónica e doenças neurológicas –; e outros – 

desnutrição, imunodeficiência, esplenectomia, uso de drogas parenterais, antibioterapia 

errada, institucionalização e características do meio ambiente67.  

É urgente estabelecer o diagnóstico de PAC, diferenciando correctamente de 

outras patologias, e avaliar a sua gravidade, devido às consequências terapêuticas e 

prognósticas envolvidas, sendo importante os dados recolhidos pela história clínica, 

complementados pelos exames complementares de diagnóstico mais apropriados. 

 

 

1.3.1 – APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

As manifestações clínicas mais frequentes à apresentação de uma Pneumonia 

são a tosse, seca ou produtiva com expectoração mucopurulenta, aumento da frequência 

respiratória, dispneia, toracalgia de características pleuríticas e febre; no exame 

objectivo os achados são os de um síndrome de consolidação, com diminuição da 
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expansibilidade torácica e aumento da transmissão das vibrações vocais, macissez à 

percussão, e à auscultação diminuição do murmúrio vesicular, com fervores finos e 

inspiratórios e eventualmente sopro brônquico e aumento da transmissão da voz – 

broncofonia e pectorilóquia66;67. No paciente idoso – não havendo um consenso entre 

todas as CPG acerca da idade para definir idoso11 – e no imunodeprimido, a 

apresentação pode ser atípica, com sintomatologia não respiratória frequentemente não 

associada a febre – dores abdominais, alteração do estado mental, alterações do 

equilíbrio – e descompensação de comorbilidade associada – Insuficiência Cardíaca, 

Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus2;72. 

 

Com um espectro tão largo de sinais e sintomas, as patologias que fazem DD 

com a pneumonia são variadas, e daqui a importância dos factores epidemiológicos – 

tempo de evolução, viagens anteriores, exposição a substâncias ou animais, contactos 

recentes –, antecedentes pessoais, factores de risco para pneumonia e características do 

quadro clínico na hora de fazer o raciocínio clínico. As doenças que mais 

frequentemente dificultam o diagnóstico de pneumonia pela semelhança da 

sintomatologia são a Insuficiência Cardíaca Congestiva, Embolia pulmonar, Síndrome 

de Stress Respiratório do Adulto, Carcinoma Broncogénico Obstrutivo e Doenças 

Inflamatórias Pulmonares (Bronquiolite Obliterante com Pneumonia em Organização, 

Pneumonite de Hipersensibilidade e Pneumonia Eosinofílica). O que normalmente 

ocorre na prática clínica é que ou o diagnóstico de uma patologia não infecciosa só é 

suspeito após falha da antibioterapia, ou esse diagnóstico é feito em detrimento do de 

pneumonia; se na primeira situação os riscos de não tratar uma doença não infecciosa 

são elevados, já na segunda o atraso da antibioterapia de mais de quatro horas está 

associado a um aumento da taxa de mortalidade2;53;67. 
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No entanto a história clínica da pneumonia revela-se pouco específica e sensível, 

dando um escasso contributo para o diagnóstico diferencial com outras patologias do 

foro respiratório1;2;11;67. Metlay et al, 2003, efectuaram uma revisão da literatura sobre a 

importância dos dados semiológicos para o diagnóstico de pneumonia, concluindo que a 

proporção de pacientes com pneumonia que apresentam clínica concordante não 

ultrapassa os 6 a 7% e apenas a normalização de três sinais vitais (temperatura, 

frequência cardíaca e frequência respiratória) reduz a probabilidade de pneumonia49. 

Wipf et al 1999, conduziram um estudo para avaliar a precisão diagnóstica do exame 

objectivo na pneumonia, tendo constatado que por si só não é suficiente para confirmar 

ou excluir o diagnóstico de pneumonia, e que para que tal aconteça deve proceder-se a 

uma investigação clínica adicional76. Este facto justifica-se e compreende-se pela 

variabilidade inter-observacional existente quando chega o momento de interpretar os 

achados subjectivos e objectivos. 

 

 

 1.3.2 – EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 

Nos últimos anos, com o advento de novos e mais aperfeiçoados métodos 

analíticos e imagiológicos, o clínico hospitalar vê-se confrontado com uma poderosa 

ferramenta para suportar as suas decisões, e que constituem na sua globalidade os ECD. 

Numa sociedade dominada pelos meios de comunicação social, a informação está ao 

alcance de todos, o que leva o médico do século XXI a praticar uma medicina cada vez 

mais defensiva, de forma a arranjar elementos que lhe permitam defender-se. Por outro 

lado, a escassez de consensos clínicos, a subjectividade dos sintomas descritos e dos 

sinais observados, e a variabilidade inter e intra-individual das respostas do organismo à 

doença, não permitem estabelecer critérios patognomónicos de cada patologia. Como 
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forma de ultrapassar estes obstáculos, surgiu a necessidade de acrescentar aos critérios 

clínicos, achados imagiológicos e/ou laboratoriais53. Os principais ECD ao dispor são: 

 

1.3.2.1 – Métodos de Imagem 

• Radiografia póstero-anterior e lateral do tórax: é considerado um exame sensível 

e imprescindível para o diagnóstico (todas as definições de pneumonia 

englobam o achado de uma nova condensação na radiografia do tórax) e 

avaliação da gravidade quando há envolvimento multilobar; adicionalmente 

pode fornecer informações relevantes para o DD e para o despiste de eventuais 

complicações (abcesso pulmonar, derrame pleural, obstrução brônquica, 

cavitação). Por outro lado nos pacientes com alterações radiográficas de base o 

diagnóstico pode só ser possível pela comparação de exames anteriores2;67. 

• Tomografia Computorizada de Tórax: indicada nos casos em que há dissociação 

entre a clínica e os achados radiográficos; nestes casos a TC pode revelar a 

presença de infiltrados alveolares11;67. 

 

 

1.3.2.2 – Métodos Analíticos 

 Os exames laboratoriais de rotina têm pouca ou nenhuma aplicação a nível do 

diagnóstico etiológico; a sua realização deve ser considerada em todos os doentes que 

possam vir a ser hospitalizados, nos indivíduos de idade superior a 65 anos ou na 

presença de co-morbilidades; são exames úteis para estabelecer a gravidade do quadro e 

o seu impacto em doenças pré-existentes, para identificar complicações e para 

monitorizar a evolução do quadro2;67. 

• Hemograma completo; 
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• Bioquímica (função hepática e renal, glicemia); 

• Marcadores inflamatórios: dos quais o mais usado é a PCR, útil na distinção 

entre pneumonia e outros quadros não infecciosos e para monitorização da 

resposta à terapêutica; recentemente têm surgido novos marcadores com o 

intuito de diferenciar as etiologias bacterianas das víricas e para identificar 

quadros inflamatórios de origem não infecciosos (vidé capítulo II). 

 

 

1.3.2.3 – Métodos Microbiológicos 

Os estudos microbiológicos constituem mais um ponto de controvérsia entre as 

diferentes sociedades devido à falta de evidências científicas em termos de custos e de 

benefícios7, e aos regulamentos da Clinical Laboratory Improvement Act que limitaram 

o uso destes estudos aos técnicos de laboratório que frequentemente interpretam 

resultados sem a adequada correlação com a clínica2;7. 

Apesar deste debate, algumas guidelines consideram que quando realizados de 

forma correcta estes exames podem dar uma preciosa ajuda na hora de direccionar a 

antibioterapia aos agentes responsáveis pela PAC. Os exames disponíveis são: 

• Hemoculturas: em todos os pacientes admitidos para internamento por PAC, 

idealmente antes do inicio do tratamento, devendo realiza-se pelo menos duas 

sucessivas em locais diferentes de colheita; 

• Exame bacteriológico e cultural de expectoração com teste de sensibilidade aos 

antibióticos: em todos os pacientes admitidos com o diagnóstico de PAC com 

capacidade de expectorar e que ainda não iniciaram a antibioterapia, e quando 

não haja resposta ao tratamento11; algumas sociedades são a favor do seu uso 

apenas nos casos de PAC grave ou complicada, ou cujas co-morbilidades os 
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tornem susceptíveis a infecções com microrganismos menos habituais ou 

resistentes ou cuja identificação seja diagnóstica61,72. 

• Estudo do líquido pleural: todos os pacientes com PAC que se apresentem com 

derrame pleural significativo têm indicação para efectuar toracocentese com 

estudo do líquido pleural respectivo – coloração de gram, cultura para aeróbios, 

anaeróbios e Legionella, detecção de antigénios bacterianos, determinação de 

glicose, LDH, proteínas totais e pH com comparação dos correspondentes 

valores séricos. A importância deste exame reflecte-se na existência de casos de 

falha terapêutica pela presença de empiema67. 

• Serologias: apenas nos casos de PAC severa, quando não haja resposta aos beta-

lactâmicos ou nos doentes cujos factores de risco epidemiológicos façam 

suspeitar de agentes atípicos (M. pneumoniae, Chlamydia spp, Coxiella burnetti, 

L. pneumophila) ou virais – Influenza A e B, Adenovírus, Vírus Sincicial 

Respiratório7;11; baseiam-se na detecção de um aumento de quatro vezes ou mais 

no título de anticorpos iniciais ou num título inicial muito elevado7; a sua 

importância centra-se mais na aplicação em programas de vigilância 

epidemiológica, e não tanto para avaliação inicial do doente devido aos 

resultados diferidos7. 

• Detecção de antigénios: 

o Em amostras respiratórias: as evidências científicas mostram que a 

detecção de antigénios bacterianos em amostras respiratórias caíram em 

desuso devido à falta de sensibilidade e especificidade e aos custos 

envolvidos7; o mesmo não se aplica à detecção de antigénios virais 

(vírus sincicial respiratório, adenovírus, vírus parainfluenza 1,2 e 3) em 

aspirados nasofaríngeos, com sensibilidades variáveis entre 70% e 90%, 
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fácil execução e resultados rápidos, o que permite a administração de 

antivirais nas primeiras 48 horas após início dos sintomas67.  

o Em amostras urinárias: actualmente constitui a grande aplicação desta 

técnica, com bons resultados para a detecção dos antigénios de S. 

pneumoniae e L. pneumophila.  

Os ensaios imunocromatográficos para detecção de antigénio urinário 

para S. pneumoniae permitem a obtenção de resultados em quinze 

minutos, com sensibilidade e especificidades de 86% e 94% 

respectivamente7; as desvantagens deste método são a necessidade de 

serem acompanhados por culturas de expectoração e de sangue para 

determinar susceptibilidade microbiana7, a possibilidade de serem 

detectados até várias semanas após o episódio inicial ou o atraso no seu 

aparecimento na urina, e os resultados falsos positivos nas crianças 

abaixo de cinco anos por serem frequentes portadores nasofaríngeos dos 

pneumococos, em doentes com pneumopatias crónicas colonizados, em 

indivíduos infectados por outros estreptococos e nos vacinados com a 

vacina antipneumocócica67. 

Nos casos de infecções por L. pneumophila do serogrupo 1 cerca de 80% 

dos casos decorrem com excreção do antigénio na urina; a detecção por 

métodos imunocromatográficos é igualmente rápida, com altas 

especificidades mas sensibilidades variáveis entre 50 – 60%, dependendo 

das características clínicas do paciente – os imunodeprimidos podem 

apresentar valores positivos durante várias semanas – e do momento da 

determinação – aparece muito precocemente e pode persistir até um ano 
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após a infecção; assim um valor negativo não exclui infecção, enquanto 

que valores positivos são diagnósticos7;11. 

 

 

1.3.3 – DECISÃO DE INTERNAMENTO EM PACIENTES COM PAC 

A história clínica e o exame objectivo minuciosos revelam-se essenciais para, na 

primeira abordagem com o doente, identificar factores de risco e fundamentar com 

coerência a escolha pelo local de tratamento e o regime terapêutico. Em função do local 

escolhido para tratamento, a PAC pode classificar-se em PAC tratada em ambulatório, 

PAC que necessita de internamento em enfermaria e PAC que requer ingresso numa 

UCI – Figura 167. A decisão sobre a necessidade e o local de internamento deve basear-

se em três aspectos: em primeiro considerar o estado geral do paciente e avaliar se 

existe alguma condição que comprometa a prestação de cuidados de saúde adequados 

ou que interfira numa boa resposta terapêutica – co-morbilidades, instabilidade 

hemodinâmica e factores sócio-económicos; em segundo avaliar o prognóstico com 

base numa das escalas existentes e validadas para predizer a mortalidade (ver 

Prognóstico); e por último, mas tão o mais importante quanto os anteriores, ter em conta 

o raciocínio clínico, através de uma perspectiva holística e ponderando bem todos os 

prós e contras de cada uma das possíveis decisões67. É talvez a decisão mais importante 

no curso de toda a abordagem do doente, com implicações directas na qualidade dos 

exames diagnósticos e antibioterapia, nas taxas de mortalidade e nos custos 

envolvidos2;11. Niederman et al, 1998, numa análise retrospectiva baseada em dados 

estatísticos dos E.U.A. para avaliar os custos associados ao tratamento da PAC em 

diferentes contextos (ambulatório ou internamento), concluiu que a maior parte dos 

custos totais directos do tratamento da PAC estão relacionados com os gastos inerentes 
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ao internamento, havendo necessidade de um esforço contínuo no sentido de abordar os 

pacientes com PAC a nível de ambulatório56. 

 

Figura 1  Algoritmo para classificação inicial de Pneumonias67 

 

Apesar dos estudos uni-variados identificarem múltiplos factores de risco 

associados a um pior prognóstico, quando se recorre a uma análise multi-variada poucos 

são os que demonstram uma relação independente com a mortalidade11. De referir que 

estes estudos observacionais foram, na sua maioria conduzidos em doentes 

hospitalizados, havendo poucos efectuados nos pacientes tratados em ambulatório. As 
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CPG das diferentes sociedades científicas são unânimes1 em considerar como factores 

associados a pior prognóstico os seguintes: 

• Idade superior a 65 anos: por si só não tem relevância no prognóstico, 

mas quando associado a outros factores – ausência de febre, doente 

institucionalizado, deve ser levado em conta2;11; 

• Presença de Co-morbilidade: DPOC, doença pulmonar estrutural 

(bronquiectasias, neoplasia), insuficiência cardíaca congestiva, 

cardiopatia isquémica, diabetes mellitus, insuficiência renal crónica, 

doença hepática crónica, alcoolismo crónico, desnutrição, doença 

cerebrovascular e pós-esplenectomia2;7;11, neoplasias extra-pulmonares, 

imunossupressão e doença neurológica7; doença metastática ou 

supurativa – empiema, abcesso pulmonar, endocardite ou meningite31; 

• Achados do exame objectivo: frequência respiratória ≥ 30 

ciclos/minuto; pressão arterial diastólica ≤ 60 mmHg ou sistólica ‹ 90 

mmHg; pulso ≥ 125/minuto; temperatura ‹ 35º C ou ≥ 40ºC; alteração do 

nível de consciência – confusão ou diminuição do estado de 

consciência2;7;11, evidência de infecção extrapulmonar 11. 

• Resultados dos ECD11:  

o Contagem de leucócitos › 30000/mm3 ou ‹ 4000/ mm3; 

o PaO2 <60 mmHg ou PaCO2> 50 mmHg (na ausência de retenção 

crónica) qualquer que seja a fracção de oxigénio no ar inspirado 

(FiO2) ou PaO2/FiO2 <250 mmHg (<200 mmHg se existir 

DPOC); 

                                                 
1 Apenas se observam diferenças nos valores a partir do qual se considera que há risco; na dúvida optou-se pelos valores adoptados 
no artigo de Oliveira (2005), uma vez que constitui um estudo de revisão que pretende validar as principais CPG. 
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o Alteração na função renal com creatinina sérica> 1.2 mg/dl ou 

ureia> 20 mg/dl; 

o Hematócrito <30% ou Hemoglobina <9 mg/dl; 

o Evidência de sépsis ou disfunção multiorgânica evidenciada por 

acidose metabólica (pH <7.3) ou coagulopatia; 

o Na radiografia de tórax: envolvimento multilobar, derrame 

pleural ou cavitação pulmonar; 

o Microbiologia: uma hemocultura positiva; isolamento no sangue 

dos seguintes agentes patogénicos: S. pneumoniae, BEGN, S. 

aureus e P. aeruginosa. 

 

 Apesar do exposto, a avaliação da gravidade da PAC não deixa de depender da 

experiência do clínico, o que resulta numa ampla variação das taxas de admissão 

hospitalar por PAC, daqui se deduzindo que não há uniformidade quando se relacionam 

os factores prognósticos com a decisão de internar ou referenciar para uma urgência2;11. 

Atendendo a isso, o clínico tem ao seu dispor vários modelos preditivos da mortalidade 

por PAC, podendo identificar precocemente os pacientes com pior prognóstico. Nos 

últimos dez anos foram publicados vários estudos que, através de uma análise 

multivariada, procuraram desenvolver escalas que permitissem ao clínico avaliar a 

gravidade à apresentação e estimar o risco de morte, dessa forma auxiliando-o a 

escolher o local adequado de tratamento para cada caso2;7;11;72; é importante referir que 

nenhum desses estudos foi concebido com o intuito de definir a necessidade de 

hospitalização2. Em seguida descrevem-se algumas das escalas mais utilizadas na 

estratificação do risco de um doente com suspeita de PAC. 
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  1.3.3.1 Modelos Preditivos de Mortalidade – As Escalas Prognósticas 

e Relação com a Escolha Pelo Local de Tratamento  

 Quando chega o momento de tomar a decisão sobre internar ou não um doente 

com PAC, o clínico tem ao seu alcance vários instrumentos preditivos da mortalidade – 

Pneumonia Severity Index, British Thoracic Society Rule, CURB Severity Score e 

APACHE II; destes os mais utilizados são o PSI do grupo Pneumonia Patient Outcomes 

Research Team (PORT group) e a escala da BTS modificada ou CURB Severity 

Score61. São duas escalas que, apesar de usarem diferentes critérios, são 

complementares, pois enquanto que a PSI foi desenvolvida com o intuito de reconhecer 

pacientes de baixo risco – não sobrevalorizando a gravidade da doença –, a escala 

desenvolvida pela BTS centra-se na identificação de pacientes de alto risco – não 

subestima a gravidade da doença2. No primeiro estudo elaborado com o objectivo de 

comparar os modelos preditivos de mortalidade existentes, Buising et al (2006) refere 

que cada um tem vantagens e desvantagens dependendo de qual doente o clínico 

pretende identificar13. 

 

O modelo preditivo mais usado e divulgado, o PSI do grupo PORT, foi validado 

através de um estudo do coorte que envolveu cerca de 50000 pacientes internados (a 

maioria) ou seguidos em ambulatório; baseia-se em dados recolhidos à admissão para 

estratificar os doentes com PAC em cinco classes de risco (de I a V), correspondendo a 

cada classe um dado valor de mortalidade a 30 dias, num processo em duas etapas: 

primeiro se o doente tem idade inferior a 50 anos, sem nenhuma das co-morbilidades 

importantes, e sem alterações significativas nos sinais vitais ou no estado mental, 

pertencerá à classe de risco I; segundo, todos os doentes que não encaixem nestas 

características, irão ser classificados numa das classes de II a V, de acordo com a 



BIOMARCADORES: APLICAÇÃO DA PROCALCITONINA NA PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 

Raquel Chorão -35- UBI – FCS  

pontuação obtida com variáveis demográficas, co-morbilidades, achados no exame 

objectivo e resultados laboratoriais e radiográficos (Quadro 1).  

 

Quadro 1  Sistema de pontuação do PSI do estudo PORT72 

 

Quanto mais elevado o score, mais elevada será a taxa de mortalidade que varia 

desde 0,1 – 0,4 % na classe I até 27,0 – 31,1% na classe V; estes dados foram 

extrapolados pelos autores para definir a necessidade de hospitalização – embora o 

estudo em si apenas tenha validado os dados relativos ao risco de morte2: se a classe de 

risco e a mortalidade a 30 dias variam proporcionalmente, os autores propuseram que os 

pacientes nas classes I e II fossem tratados em ambulatório; na classe III fossem 
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mantidos em observação durante um breve período, após o qual poderiam seguir o 

tratamento em ambulatório; e nas classes IV e V fossem inequivocamente internados2 – 

Quadro 2 e Figura 22. 

 

Quadro 2  Classes de Risco do PSI do estudo PORT72 

 

 

Figura 2  Algoritmo de decisão de internamento com base no PSI72 

 

Estudos prospectivos vieram confirmar a fiabilidade das previsões quanto à 

decisão sobre o local de tratamento inicial pelo PSI; um estudo controlado e 

                                                 
2 Internamento em enfermaria hospitalar; não foram extrapolados os dados para definir a necessidade de admissão numa UCI 
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randomizado conduzido em 19 hospitais, concluiu que aqueles que cumpriam o 

protocolo de admissão do PSI admitiam menos pacientes de baixo risco do que aqueles 

que não cumpriam (31% contra 49%), reduziram o número de dias de internamento, 

sem aumento nas complicações, mortes, internamento em UCI ou readmissões, nem 

decréscimo da qualidade de vida; estes dados vêm de encontro aos de um outro estudo 

similar, segundo o qual a aplicação da pontuação PORT reduziu a percentagem de 

hospitalizações em pacientes de baixo risco de 58 para 43%2;31. Uma das falhas 

apontadas a este método é não alusão da DPOC como factor adverso nos doentes com 

PAC, o que deriva das conclusões retiradas dos estudos de validação do PSI, ou seja 

ausência de uma associação independente entre doença pulmonar crónica e mortalidade 

por pneumonia11. 

 

Outra das escalas prognósticas de mortalidade mais usadas foi proposta em 1987 

pela BTS, tendo posteriormente sido submetida a várias modificações; a BTS I baseava-

se em três parâmetros clínicos facilmente mensuráveis, de forma a identificar pacientes 

de alto risco; pacientes que, à admissão, apresentassem dois ou mais factores 

prognósticos adversos – frequência respiratória superior a 30 ciclos/minuto, pressão 

arterial diastólica igual ou inferior a 60 mmHg ou sistólica inferior a 90 mmHg e ureia 

sanguínea superior a 7 mmol/l – tinham um risco relativo de morte de 21,1%2. Quando 

sujeita a validação por outros estudos, esta classificação tinha uma sensibilidade e 

especificidade de cerca de 80%, diminuindo quando se trata de pacientes na faixa etária 

acima dos 65 anos11. Por isso, em 1991 a BTS apresentou uma modificação a esta 

classificação adicionando aos critérios anteriores a presença de estado confusional – 

definido por uma pontuação inferior ou igual a 8 pontos no teste mental abreviado – o 

que veio aumentar a sua sensibilidade e especificidade11; o número de factores adversos 
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presentes é proporcional com o aumento da mortalidade, que varia de 2.4% na ausência 

de qualquer um desses, 8% com um factor, 23% com dois, 33% com três e 83% com os 

quatro factores11. Esta classificação modificada ficou conhecida como a escala de 

gravidade CURB (terminologia anglo-saxónica: Confusion, Urea, Respiratory rate, 

Blood pressure); a estes 4 factores foi adicionado a idade igual ou superior a 65 anos – 

CURB - 65, como forma de aumentar a sensibilidade desta escala. Em 2001 na revisão 

das guidelines da BTS foi proposto que naqueles doentes com apenas um critério 

prognóstico adverso fossem considerados outros factores pré-existentes – idade igual ou 

superior a 50 anos ou co-morbilidade – e na presença de qualquer um deles proceder à 

avaliação de duas variáveis: saturação periférica de oxigénio inferior a 92% e 

envolvimento multilobar ou bilateral na radiografia de tórax; se um desses critérios for 

preenchido o doente seria classificado de alto risco11. A classificação CURB tem como 

vantagem face ao PSI o facto de incidir sobre a gravidade do episódio em si, e não em 

factores pré-existentes (idade e co-morbilidades), evitando a sub-valorização da 

gravidade em pacientes mais novos77. 

 

 Apesar destes estudos salientarem que muitos dos pacientes com baixo risco, 

que tradicionalmente eram internados, poderem ser abordados em ambulatório sem 

risco aumentado de complicações, deve realçar-se as várias limitações apresentadas por 

estas escalas, motivo pelo qual nunca deverão sobrepor-se ao julgamento clínico. Em 

primeiro, e como já referido, a maioria das escalas foram validadas como modelos 

preditivos de mortalidade, e não como forma de triagem destes doentes; em segundo há 

uma série de outras condições – o peso excessivo atribuído à idade, prejudicando a 

estratificação dos mais novos, a não valorização de factores sociais e das preferências 

dos doentes – que, não interferindo directamente com a gravidade da patologia, 
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influenciam a escolha pelo local de tratamento2;7. Por exemplo as escalas não têm 

capacidade de prever a forma como cada paciente vai responder ao tratamento, o que 

constitui um aspecto crucial na avaliação do prognóstico67; assim as CPG na hora de 

ponderar o local de tratamento consideram que os seguintes factores possam justificar o 

internamento2;7;61: 

• Aspectos que interferem na terapêutica: doente sem via oral, 

toxicodependente ou alcoólatra; 

• Aspectos sociais: indigentes, situação de pobreza extrema ou sem residência em 

domicílio estável; deficits cognitivos, dependentes nas actividades de vida diária 

ou ausência de cuidador em pessoa dependente; doente que visivelmente não irá 

aderir à terapêutica. 

• Condições clínicas raras: imunossupressão, esplenectomia e doença 

neuromuscular severa. 

Outra forma de colmatar algumas destas limitações foi considerar para internamento 

todos os doentes que (e independentemente da classe de risco) se apresentassem com 

hipoxémia arterial11 – PaO2 inferior a 60 mmHg ou saturação periférica de oxigénio 

inferior a 90% – ou instabilidade hemodinâmica31, respirando ar ambiente. Se esta 

estratégia fosse adoptada, a redução inicialmente obtida na taxa de internamentos seria 

menos drástica, no entanto iria observar-se uma redução maior na taxa de admissão 

numa UCI por parte dos doentes referenciados para ambulatório11. 

 

Busing et al (2006) é da opinião que estes modelos são óptimos auxiliares para os 

médicos em formação que necessitam de identificar os pacientes de elevado risco que 

requerem cuidados de um especialista; para tal os modelos devem ter elevada 
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sensibilidade e bom valor preditivo negativo pois os casos não identificados como 

graves terão baixa probabilidade de morrer ou de ingressar na UCI13. 

 Novos estudos são necessários para testar a utilidade destes modelos na decisão 

pelo local inicial de tratamento; até lá todas as CPG consideram que, apesar do apoio 

que estas escalas possam dar ao clínico nessa decisão, esta seja baseada na “arte da 

medicina” e não determinada por modelos preditivos pré-concebidos2. 

 

 

 1.4 - TRATAMENTO 

 O tratamento com antimicrobianos é um dos passos fundamentais na abordagem 

da PAC, no entanto o tratamento não se restringe a este passo, englobando outras 

medidas, vulgarmente designadas de tratamento de suporte, igualmente importantes, e 

cuja implementação irá depender do estado clínico do doente - correcção das alterações 

no equilíbrio hidroelectrolítico, das perturbações metabólicas, correcção das 

agudizações das co-morbilidades, correcções nutricionais e tratamento 

sintomatológico72. É adequado fazer um aconselhamento higieno-dietético, com 

orientação para necessidade de repouso, abandono do tabagismo, ingestão de bastantes 

fluidos (em especial se pirexia) e alimentação adequada e analgesia no caso de dor 

pleurítica e antipiréticos no caso de pirexia11;67. Relativamente às complicações, a mais 

frequente é a insuficiência respiratória, devendo ser administrado oxigénio para manter 

saturações arteriais periféricas superiores a 90%, ou nos casos refractários entubação e 

ventilação artificial; igualmente frequentes são as descompensações das co-

morbilidades de base, devendo proceder-se ao reajuste das terapêuticas individuais; no 

caso de derrame pleural evidente (10% dos casos de PAC) deve efectuar-se 

toracocentese e estudo do líquido, e se indicado colocar um tubo de drenagem67. 
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Apesar disso, este capítulo pretende fornecer um conjunto de orientações gerais 

no que concerne ao tratamento antibiótico, dada a sua importância na evolução do 

quadro clínico de qualquer processo infeccioso. 

O tratamento antibiótico da PAC deveria basear-se nos achados microbiológicos, 

mas o atraso nos resultados desta classe de exames limita a antibioterapia dirigida; 

assim, esta é essencialmente empírica, e vai depender dos seguintes factores: etiologia 

mais provável segundo os dados semiológicos e radiológicos, gravidade do quadro 

clínico e padrões de resistência aos antimicrobianos referentes à área geográfica em 

causa. À semelhança do que já foi referido para outros aspectos, as CPG são muito 

vastas e variadas, mas neste ponto o clínico deve atender aos agentes microbianos e aos 

padrões de resistência locais e por isso, nesta dissertação, privilegiaram-se as CPG 

nacionais. Mais uma vez, estas recomendações não devem sobrepor-se ao raciocínio 

clínico, devendo apenas servir como ponto de referência para uniformização de 

procedimentos72. Resumindo, de entre os vários regimes terapêuticos à escolha, a opção 

deve ser efectuada com base na situação clínica particular – contextos clínico individual 

e epidemiológico local –, comodidade posológica, frequência e gravidade dos efeitos 

adversos, recursos materiais disponíveis, custos da medicação e hábitos e experiência do 

médico prescritor72.  

 

Há alguns princípios que devem ser considerados para todos os casos. Um dado 

importante na implementação da antibioterapia é o seu início o mais precoce possível, 

idealmente dentro de 2 a 4 horas após o diagnóstico de PAC, não devendo este período 

ser ultrapassado por necessidade de realização de ECD ou por questões de horário. 

Diversos estudos já provaram a associação entre o inicio precoce da antibioterapia e a 

evolução da doença, estando comprovado que o atraso no seu início e a escolha de um 
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regime errado estão associados a aumento da morbi-mortalidade e do número de dias do 

internamento67;72. O outro princípio a ter em conta é a escolha de terapia de espectro 

estreito face à de amplo espectro sempre que seja possível; este seria um objectivo 

facilmente cumprido se o diagnóstico etiológico fosse eficaz e rápido, mas não só em 

cerca de metade dos casos fica por identificar o agente, como também os resultados não 

são imediatos, e para além disso cerca de 10% das PAC têm etiologia mista2;67; assim a 

terapêutica empírica de amplo espectro é quase sempre uma necessidade para a maioria 

dos pacientes. Por último, para todos os pacientes deve ser incentivado o recurso às 

CPG sobre tratamento empírico, pois não só fica assegurado o início atempado do 

tratamento, como também a cobertura para as estirpes mais e menos frequentes2. 

Menéndez et al (2005) pretenderam avaliar os factores implicados na aderência às 

guidelines para o tratamento empírico, e qual o impacto nos resultados clínicos; 

concluíram que a aderência varia entre hospitais e entre clínicos, e que a correcta adesão 

se relaciona com uma melhor evolução clínica48. 

 

A abordagem terapêutica está condicionada essencialmente por dois elementos: 

o local de tratamento (ver ponto 1.3.3), e a presença de factores que condicionem a 

etiologia por determinados microorganismos. Os doentes dividem-se em 3 grupos: 

ambulatório, internamento em enfermaria e internamento em UCI, e em cada um deverá 

considerar-se subgrupos atendendo à presença de factores modificadores susceptíveis de 

favorecer a infecção por determinados agentes – Tabela 3. Em Portugal a realidade 

nacional é praticamente desconhecida nesta área, e as guidelines nacionais recorreram à 

avaliação de estudos prospectivos internacionais acerca da prevalência dos diferentes 

agentes72. 
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TRATAMENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO NA PAC 

TRATAMENTO EM AMBULATÓRIO – Todos os pacientes 

1ª Opção: Azitromicina/Claritromicina/Eritromicina1  

Alternativa: Doxiciclina ou Moxifloxacina/Levofloxacina2 

TRATAMENTO EM AMBULATÓRIO – Doentes com factores modificadores3 

1ª Opção: Amoxicilina (1g 8/8h)/Amoxicilina com Clavulanato (875/125 8/8h)/Ceftriaxone4 + 

Azitromicina/Claritromicina/Eritromicina1 ou Levoflaxacina/Moxifloxacina5 

Alternativa: Amoxicilina (1g 8/8h)/Amoxicilina com Clavulanato (875/125 8/8h)/Ceftriaxone4 + Doxiciclina 

TRATAMENTO EM ENFERMARIA HOSPITALAR – Via oral6 

1ª Opção: Amoxicilina com Clavulanato + Azitromicina/Claritromicina/Eritromicina1 ou 

Levoflaxacina/Moxifloxacina5 

Alternativa: Amoxicilina com Clavulanato + Doxiciclina 

TRATAMENTO EM ENFERMARIA HOSPITALAR – Via endovenosa7 

1ª Opção: Ceftriaxone/Cefotaxima8 ou Amoxicilina com Clavulanato + Azitromicina/Claritromicina 

Alternativa: Levoflaxacina5 

TRATAMENTO EM ENFERMARIA HOSPITALAR – Suspeita de aspiração9 

Amoxicilina com clavulanato (2,2g 8/8h), Piperacilina com Tazobactam, Clindamicina, Carbapenemes 

TRATAMENTO EM UCI – sem FR para P. aeruginosa – Via endovenosa 

Amoxicilina com Clavulanato/Piperacilina com Tazobactam ou Ceftriaxone/Cefotaxima + 

Azitromicina/Claritromicina/Eritromicina1 ou Ciprofloxacina/Levoflaxacina/Moxifloxacina 

TRATAMENTO EM UCI – com FR para P. aeruginosa10 – Via endovenosa 

1ª Opção: Piperacilina com Tazobactam ou Ceftazidima/Cefepima ou Imipenem/Meropenem + Ciprofloxacina em 

dose elevada (400 mg 8/8h) 

Alternativa: Piperacilina com Tazobactam ou Ceftazidima/Cefepima ou Imipenem/Meropenem + Aminoglicosídeo 

+ Levofloxacina/Moxifloxacina ou Azitromicina/Claritromicina/Eritromicina1 

TRATAMENTO EM UCI – Suspeita de Anaeróbios 

1ª Opção: Amoxicilina com clavulanato (2,2g 8/8h) 

Alternativa: Moxifloxacina ou  Ertapenem ou Clindamicina + Ceftriaxone/Cefotaxima 

1 – As duas primeiras, pela comodidade posológica e menor número de efeitos secundários, têm vantagem. 
2 – As Fluoroquinolonas só deverão ser empregues em caso de impossibilidade de utilização de outra classe de fármacos, para não 
favorecer a emergência de fenómenos de resistência bacteriana. 
3 – Risco de infecção por S. pneumoniae resistentes à Penicilina e outros antibióticos (SPRA), ou por BEGN. 
4 – Ceftriaxone no caso de se optar pela via intramuscular. 
5 – Usar com precaução no caso de administração recente de uma Fluoroquinolona. 
6 – Considerar a via oral de acordo com o quadro clínico. 
7 – Preferencialmente em todos os doentes; em caso de se optar pela via oral, os seguintes casos deverão ser sempre tratados 
inicialmente pela via endovenosa: PAC grave, alteração do estado de consciência, compromisso do reflexo da deglutição, 
malabsorção 61 
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8 – Na ausência de factores modificadores para SPRA, considerar também a Cefuroxima. 
9 – Usar fármacos com actividade anti-anaeróbios. 
10 – Vidé Capítulo Epidemiologia e Etiologia. 
Tabela 4  Antibioterapia empírica da PAC de acordo com o local de tratamento (adaptado de 61;67;72) 

 

 Independentemente do local de tratamento, o regime terapêutico e a via de 

administração devem ser ponderados relativamente ao quadro de apresentação e ao tipo 

de doente. Nos doentes internados é norma geral que o tratamento seja iniciado por via 

parentérica, excepto nos casos em que os doentes sejam admitidos por motivos que não 

a gravidade do quadro72; é importante que a passagem do tratamento parentérico para 

via oral se realize logo que possível, uma vez que se irá repercutir na redução do 

número de dias do internamento e dos custos económicos associados67. Esta mudança 

deve basear-se na evolução clínica do doente (Quadro 3), assegurando que essa não seja 

acompanhada de complicações ou prognóstico desfavorável72. 

 
Quadro 3 Critérios a considerar na mudança da antibioterapia endovenosa para oral2 

 

Há poucos dados concisos acerca da duração ideal da antibioterapia, apenas 

sendo consensual que essa decisão deve contemplar aspectos relacionados à gravidade 

inicial e evolução do quadro, local de tratamento (7 a 10 dias se em ambulatório, 10 a 

14 se em enfermaria e até 21 dias ou mais se em UCI), presença de bacteriémia, agente 

etiológico identificado (7 dias se S. pneumoniae, 10 a 14 dias se agentes atípicos e 21 

dias nos casos de L. pneumophila), presença de co-morbilidades e farmacocinética dos 

fármacos administrados72. 
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1.5 – ABORDAGEM DO PACIENTE COM PAC 

Com pouca frequência o doente com quadro de infecção do ARI recorre aos 

cuidados primários de saúde, pois o sistema de saúde facilita a sua entrada directamente 

nos cuidados diferenciados através das urgências; no entanto, quando o fazem, são 

abordado apenas com base nos dados da anamnese e do exame objectivo, sem recurso a 

meios complementares de diagnóstico, com bom prognóstico na maior parte dos casos; 

há pacientes em que a distinção entre PAC e outras patologias respiratórias pode ser 

dificultada devido às co-morbilidades associadas, havendo necessidade de recorrer ao 

auxílio de ECD11, motivo pelo qual deverão ser encaminhados para um SU; aqui 

poderão apresentar-se com um quadro de pouca gravidade e evolução benigna, podendo 

manter o tratamento no domicílio, ou de muita gravidade, necessitando do tratamento 

hospitalar72. 

 

 

1.5.1 – A PAC NO AMBULATÓRIO 

Um doente que se apresente com clínica coincidente com PAC, e sem critérios 

adicionais de gravidade (vidé ponto 1.3.3), tem indicação para ser abordado em 

ambulatório. O único ECD indicado neste contexto é a radiografia do tórax póstero-

anterior e perfil para confirmação do diagnóstico e, obrigatório nos doentes acima dos 

50 anos, essencialmente se fumadores, devido ao elevado risco de neoplasia; a 

realização da radiografia não deve protelar o início da antibioterapia72. A investigação 

etiológica não está rotineiramente indicada, excepto se na presença de surtos 

epidémicos72. 
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Deve fazer-se uma história clínica completa, com um exame objectivo geral e 

dirigido, sendo importante a avaliação dos sinais vitais (avaliação hemodinâmica) para 

se proceder a uma avaliação da gravidade o mais fiável possível11. 

A reavaliação do doente deve ser programada de acordo com a gravidade do 

episódio à apresentação e com factores como o apoio familiar e adesão à terapêutica; de 

uma forma geral a primeira reavaliação deve ter lugar às 48-72 horas, altura em que os 

pacientes categorizados de baixo risco deverão começar a melhorar, ou mais 

precocemente se houver agravamento; reavaliações mais frequentes deverão ser 

preconizadas no caso dos pacientes não categorizados como de baixo risco; todos os 

pacientes deverão também ter uma avaliação entre a sexta e oitava semana do episódio 

inicial11;72. 

 A referenciação a um serviço de urgência deve ser ponderada na presença de 

critérios estabelecidos e com a ajuda das escalas de avaliação prognóstica (ver ponto 

1.3.3.1); normalmente considera-se importante referenciar aqueles em que não há 

indícios de resolução do quadro dentro de 48 horas, e os classificados como pneumonia 

grave11. 

 

 

 1.5.2 – A PAC NO HOSPITAL 

 Quando se referencia um doente com PAC para uma avaliação hospitalar 

geralmente significa que, em virtude do seu estado geral e das características do 

episódio actual, é necessário uma avaliação mais completa sob o ponto de vista 

hemodinâmico e terapêutico. Qualquer doente referenciado deve ser submetido a uma 

radiografia de tórax (póstero-anterior e perfil) não só para confirmação diagnóstica, 

como também para avaliar a extensão, eventuais complicações ou doenças associadas, e 



BIOMARCADORES: APLICAÇÃO DA PROCALCITONINA NA PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 

Raquel Chorão -47- UBI – FCS  

permitir o seguimento da evolução72; à chegada ao SU impõe-se uma avaliação da 

função respiratória com documentação da oxigenação sanguínea, através da oximetria 

de pulso a respirar ar ambiente (rápido, simples e eficaz) – quando esta é inferior a 92%, 

na presença de doença respiratória crónica, em todos aqueles com sinais de sofrimento 

respiratório e no caso de pneumonia severa, deve realizar-se uma gasometria arterial 

(GSA). No caso de ser necessário oxigénioterapia, esta deverá manter-se até PaO2 igual 

ou superior a 60 mmHg e saturação periférica de oxigénio igual ou superior a 92%, com 

monitorização através da oximetria de pulso – nas pneumonias não complicadas – ou 

pela GSA – no caso das DPOC descompensadas por pneumonias11;72. Esta avaliação 

deve ser complementada pela monitorização dos parâmetros vitais à admissão11. 

 

 Ao contrário da avaliação em ambulatório, o doente no serviço de urgência deve 

ter uma avaliação laboratorial mais exaustiva, nomeadamente hemograma, estudo da 

coagulação, ionograma e função renal, glicemia, perfil hepático e PCR; a maior parte 

deles vai dar indicação sobre eventuais repercussões sistémicas que confiram risco de 

evolução mais complicada; a PCR é um óptimo marcador inflamatório de fase aguda, 

sendo muitas vezes o único parâmetro laboratorial alterado; para além disso, constitui 

actualmente o método mais usado e sensível para avaliar a progressão da pneumonia72. 

 

 No global, a avaliação do doente em contexto de urgência vai ajudar não só a 

estabelecer o diagnóstico, como também caracterizar a doença (em termos de 

prognóstico), o que irá condicionar a escolha pelo local de tratamento, ou ambulatório, 

ou internamento. A este nível pode considerar-se duas situações: a do internamento 

numa enfermaria ou numa UCI; a divisão entre uma e outra reveste-se de especial 

importância devido às diferentes abordagens em cada contexto. Há, no entanto 
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procedimentos comuns aos dois, nomeadamente a nível de exames que se devem 

solicitar – para além dos exames já referenciados a nível de urgência: 

 

• Exames dirigidos ao diagnóstico etiológico a efectuar em todos os doentes: 

o Duas hemoculturas sucessivas em locais diferentes de colheita, antes do 

início da antibioterapia (independentemente da presença ou não de 

febre)72; 

o Toracocentese se derrame pleural72; 

o Exame bacteriológico directo e cultural de expectoração61. 

• Exames dirigidos ao diagnóstico etiológico a efectuar em alguns doentes: 

o Exame bacteriológico da expectoração com pesquisa de M. tuberculosis 

se história de tosse produtiva com mais de quinze dias de evolução, 

principalmente se acompanhada de alteração do estado geral e 

sudorese61;72; 

o Exame bacteriológico da expectoração induzida nos pacientes que não 

conseguem expectorar e se suspeita de infecção por P. carinii ou M. 

tuberculosis61; 

o Detecção de antigénios na urina para L. pneumophila se contexto 

epidemiológico compatível (Tabela 3), se PAC grave72, no curso de um 

surto ou se não respondem à antibioterapia empírica61; 

o Detecção de antigénios na urina para S. pneumoniae se PAC grave61; 

o Exames serológicos (M. pneumoniae, C. psittaci, C. pneumoniae, vírus 

parainfluenza, adenovírus e vírus sincicial respiratório) apenas na 

suspeita de infecção por estes organismos ou na presença de PAC 

severa61;72; 
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o Broncofibroscopia ou Punção aspirativa transtorácica quando não há 

resposta à terapêutica ou para o DD72. 

 

Deve proceder-se a uma reavaliação dos sinais vitais, mais frequente nas 

primeiras 24 – 48 horas ou até estabilização do quadro clínico, pelo menos duas vezes 

ao dia, aumentando a frequência de acordo com a gravidade de cada caso11; a GSA 

deverá ser realizada diariamente nos doentes internados em UCI61; as orientações gerais 

referidas para o ambulatório também se aplicam neste contexto. Convém estar atento ao 

desenvolver do quadro averiguando a presença de critérios de gravidade que possam 

justificar o internamento numa UCI72. A repetição de radiografia de tórax apenas se 

justifica nos casos de PAC severa, quando não esteja a haver resposta adequada ao 

tratamento, perante suspeita de pneumonia complicada, na suspeita de infecção por S. 

pneumoniae resistente aos antibióticos no doente com DPOC, BEGN, P. aeruginosa, 

Legionella spp ou agentes atípicos e nos doentes em que não se observe uma redução da 

PCR de pelo menos 50% ao 4º dia de internamento61. 

 

 

 1.5.2.1 - A PAC na UCI – Definição de PAC Severa 

A PAC severa é actualmente reconhecida na literatura como uma entidade com 

especificidades próprias e que requer uma abordagem diferente da usualmente 

conduzida nos restantes casos, devido às elevadas taxas de mortalidade e 

consequentemente à necessidade de reconhecimento imediato destes pacientes para o 

início precoce do tratamento orientado por clínicos especialistas2. 

Uma forma prática e rápida de definir PAC severa, é a de considerar este 

diagnóstico em todos os doentes com PAC que ingressem numa UCI; de uma forma 



BIOMARCADORES: APLICAÇÃO DA PROCALCITONINA NA PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 

Raquel Chorão -50- UBI – FCS  

geral são considerados critérios para referenciação para a UCI a insuficiência 

respiratória aguda, sépsis severa, choque séptico ou aumento dos infiltrados 

radiográficos. No entanto o ingresso numa UCI é um critério imperfeito devido às 

múltiplas variáveis subjectivas envolvidas na decisão de internamento, como sejam os 

julgamentos clínicos pessoais e os critérios para ingresso definidos em cada unidade de 

saúde13. Novamente as CPG não são consensuais na definição de PAC grave, e de 

acordo com a sociedade científica em causa pode encontrar-se diferentes definições. A 

maior parte das sociedades científicas recorreram aos modelos preditivos de mortalidade 

para definir o local de tratamento, e assim definir PAC severa, enquanto que a ATS foi a 

única que definiu especificamente os seus critérios; assim, de acordo com os modelos 

preditivos de mortalidade, a PAC deverá ser catalogada como severa nas seguintes 

circunstâncias: 

• Doentes pertencentes às classes IV e V do modelo PSI do grupo PORT (art. 34); 

• Presença de dois ou mais critérios dos quatro da classificação CURB ou três ou 

mais dos cinco da classificação CURB-6511; 

• No modelo da BTS revisto em 2001 se apenas está presente um dos critérios da 

classificação CURB, ou no doente com 50 anos de idade ou mais, ou com uma 

co-morbilidade, associado a um dos seguintes: saturação periférica de oxigénio 

inferior a 92% ou envolvimento multilobar na radiografia de tórax11. 

 

As guidelines originais da ATS foram das primeiras sociedades a estabelecer nove 

critérios para definir PAC grave, sendo esta diagnosticada na presença de qualquer um 

deles; devido à baixa especificidade desta regra original, um estudo retrospectivo mais 

recentes propôs a divisão em cinco critérios minor e quatro major: 
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• Critérios minor: Frequência respiratória superior ou igual a 30 ciclos 

por minuto, PaO2/FiO2 inferior a 250, envolvimento bilateral ou 

multilobar, pressão arterial sistólica menor ou igual a 90 mmHg e 

diastólica menor ou igual a 60 mmHg; 

• Critérios major: necessidade de ventilação mecânica, aumento de 50% 

no tamanho das opacidades radiográficas nas primeiras 48 horas de 

internamento, choque séptico ou necessidade de vasopressores por mais 

de 4 horas e insuficiência renal aguda (débito urinário inferior a 80 ml 

em 4 horas ou creatinina sérica superior a 2 mg/dl na ausência de IRC). 

No entanto quando avaliados estes critérios, nem todos aumentavam a capacidade de 

prever a necessidade de internamento, e assim segundo as guidelines da ATS revistas 

em 2001, PAC severa define-se na presença de dois dos três critérios minor (PAS igual 

ou inferior a 90 mmHg, envolvimento multilobar ou PaO2/FiO2 inferior a 250) ou dos 

cinco originais, ou na presença de um critério dos dois critérios major (ventilação 

mecânica ou choque séptico) ou dos quatro originais2. 

 Os doentes que à admissão foram internados em enfermaria, deverão ser 

transferidos para a UCI na presença de hipercápnia progressiva, agravamento do estado 

de consciência, PaO2 inferior a 60 mmHg com FiO2 máximo, acidose grave (pH 

inferior a 7,26) ou choque2. 

 

 Busing et al (2006) no seu estudo prospectivo para comparar o valor preditivo de 

diferentes escalas de gravidade, conclui que apesar de serem válidas para preverem a 

taxa de mortalidade a 30 dias, não são indicadas para preverem a necessidade de 

admissão numa UCI devido ao seu baixo valor preditivo positivo (VPP), e que os 

critérios de gravidade referidos pela ATS são limitados na medida em que os critérios 
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major identificam pacientes que já deveriam estar nos cuidados intensivos, não 

prevendo os que deles possam vir a necessitar13.  

 

A PAC severa permanece difícil de definir apesar dos estudos para validar os 

critérios existentes, pelo que o julgamento clínico acompanhado de uma observação 

cuidada e rigorosa nas primeiras horas de evolução do quadro se impõem, enquanto os 

clínicos aguardam por estudos que validem ferramentas para identificar a PAC severa17. 

 

 

 1.5.4 – CRITÉRIOS DE ALTA E AVALIAÇÃO POSTERIOR 

 O estabelecimento do momento da alta está dependente, de uma forma geral, de 

dois factores, o da mudança de antibioterapia endovenosa para oral e o da estabilidade 

clínica. O início da antibioterapia por via oral está relacionado com a resposta clínica do 

hospedeiro, de acordo com os critérios estabelecidos pelas guidelines da BTS – Quadro 

3, tendo em conta que deve ser o mais precoce possível devido aos custos associados à 

terapêutica endovenosa e às eventuais complicações com interferência no prognóstico 

do paciente2. A evolução clínica favorável com resolução gradual do quadro é 

fundamental para o alcance da estabilidade clínica, que constitui um marco importante 

do internamento, pois pode ser o momento indicado para o paciente ter alta; esta 

informação é essencial para determinar o número de dias de internamento, que se irá 

repercutir directamente nos custos directos envolvidos na abordagem da PAC Halm et 

al, 1998, no estudo prospectivo e multicêntrico para definir os critérios que definem a 

estabilidade clínica, concluiu que os parâmetros mais usados pelos clínicos para esse 

fim são: frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, saturação 

de oxigénio e temperatura, associados ao estado de dependência e mental do doente67. 
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Geralmente todas as condições com influência no dia da alta, são atingidas ao 

quarto/quinto dia de internamento, altura em que se deverá planear a alta, excepto nas 

situações que prolonguem os dias necessários para alcançar a estabilidade: 

descompensação da patologia de base – insuficiência respiratória e cardíaca congestiva, 

arritmias, choque, enfarte agudo do miocárdio, hemorragia digestiva e insuficiência 

renal27 –, dispneia, confusão, derrame pleural, pneumonia multilobar, PSI elevado e má 

adesão ao tratamento11;67. 

 

Independentemente da evolução clínica após a alta, o paciente deverá ser sempre 

reavaliado entre a sexta e oitava semana, com controlo radiográfico especialmente nos 

indivíduos com idade superior a 50 anos, nos fumadores ou nos que haja persistência da 

sintomatologia. A maior preocupação nesta altura é avaliar se a pneumonia foi 

complicação de uma neoplasia pulmonar, pois pode estar presente em até 2% dos 

doentes hospitalizados por PAC; destes casos metade pode ser diagnosticado na 

radiografia inicial, enquanto que a outra metade manifesta-se pela ausência de resolução 

radiográfica, e que leva a estudos mais invasivos27. As sociedades científicas são 

consensuais relativamente à não realização de uma radiografia de tórax antes da alta 

devido ao tempo de resolução radiográfico mais prolongado comparativamente à 

resolução do quadro clínico2;11. 
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CAPÍTULO II – BIOMARCADORES 
 
 
2.1 – BIOMARCADORES NA INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 
 A inflamação é uma resposta do organismo face a uma agressão, podendo ser 

local ou sistémica, benéfica ou prejudicial ao hospedeiro. Após invasão do organismo 

hospedeiro por um agente infeccioso, desencadeia-se a cascata da inflamação pelos 

estímulos pró-inflamatórios e antigénios microbianos, tal como já descrito, ocorrendo 

um recrutamento de leucócitos, macrófagos e libertação contínua ou intermitente de 

mediadores da resposta humoral8;44.  

Há várias situações que podem cursar com um processo inflamatório sistémico – 

Queimaduras graves, Politraumatismos, Enfarte Agudo do Miocárdio, Pancreatite, 

Infecções sistémicas resultantes de Pneumonias e Pielonefrites bacterianas e 

infrequentemente de Infecções virais ou fúngicas8. Qualquer uma destas pode evoluir 

para um Síndrome de Resposta Inflamatória Sistémica, definida – de acordo com os 

critérios definidos pela ACCP/SCCM – pela presença de pelo menos dois dos seguintes 

critérios: 

• Febre ou Hipotermia (temperatura central respectivamente> 38ºC ou <36ºC); 

• Taquicardia (Frequência cardíaca ventricular> 90bpm); 

• Taquipneia ou Hiperventilação (Frequência respiratória> 20 respirações/minuto 

ou PaCO2 <32 mmHg); 

• Leucocitose (Leucócitos> 12000) ou Leucopenia (Leucócitos <4000); 

Quando estas manifestações clínicas têm como etiologia um processo infeccioso, então 

o termo a adoptar é o de Sépsis. Simultaneamente a estas manifestações, a nível 

sistémico observa-se um aumento nos níveis dos principais mediadores humorais 

(Factor de Necrose Tumoral alfa  (FNT- α), Interleucina 6 (IL-6), Interleucina 1 alfa 



BIOMARCADORES: APLICAÇÃO DA PROCALCITONINA NA PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 

Raquel Chorão -55- UBI – FCS  

(IL-1 α) e Interferon gama (ITF-γ)) envolvidos na resposta inflamatória. Quando a 

resposta humoral ou celular por parte do hospedeiro é exagerada, aos sintomas de sépsis 

podem associar-se a disfunção multiorgânica – alteração nas funções dos órgãos de 

forma a que a homeostase não possa ser assegurada sem intervenção terapêutica -, 

hipotensão (pressão arterial sistólica inferior a 90 mmHg ou queda nos valores 

tensionais base de mais de 40 mmHg) ou manifestações sistémicas de hipoperfusão 

tecidual (acidose láctica, oligúria, manifestações neurológicas) – Sépsis Severa, e 

Choque séptico quando a sépsis se associa a hipotensão arterial apesar do aporte 

adequado de fluidos (2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis 

Definitions Conference). 

 

O diagnóstico de um processo infeccioso nem sempre é inequívoco, pois as 

manifestações podem ser inespecíficas ou não ocorrerem, como em determinados 

grupos populacionais – idosos, neonatos e indivíduos imunossuprimidos. Por outro lado 

os principais testes laboratoriais, disponíveis na prática clínica para o diagnóstico de 

infecções, carecem de sensibilidade e especificidade na diferenciação entre causas 

infecciosas e não infecciosas, e os testes microbiológicos culturais não estão disponíveis 

em tempo suficientemente útil para se tomar uma decisão ponderada. Assim, e em face 

das crescentes preocupações com os gastos económicos na área da saúde, e do aumento 

das resistências aos antimicrobianos existentes, urge identificar aqueles pacientes nos 

quais o tratamento se mostre vantajoso, surgindo assim a necessidade de identificar 

novos métodos de diagnóstico rápido das infecções16. 

 

Os mediadores da resposta imune têm efeitos pró e anti-inflamatórios, e passam 

do local de acção para a circulação, onde podem ser doseados. Este facto conduziu à 
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formulação do conceito de biomarcadores, que engloba as substâncias que, por serem 

libertadas no curso da resposta inflamatória, actuam como marcadores no diagnóstico e 

gravidade de infecção sistémica, inflamação severa e sépsis, e como marcadores do 

prognóstico, avaliando a resposta ao tratamento16;53. Não se pretende com estes novos 

marcadores laboratoriais restringir o diagnóstico das infecções a um simples valor 

numérico, mas não só a probabilidade de se estar perante uma infecção é proporcional 

ao aumento da concentração sérica dos biomarcadores, como também a variação desses 

níveis têm implicações prognósticas, estando associados a piores ou melhores 

resultados, consoante os seus níveis estejam, respectivamente, persistentemente 

elevados ou a diminuir53. Desta forma, um bom biomarcador será aquele que tem 

sensibilidade suficiente para detectar uma infecção nos pacientes com sintomatologia 

mínima ou ausente, que seja específico ao ponto de diferenciar entre as etiologias 

infecciosas e outras capazes de provocar uma resposta do hospedeiro semelhante, e que 

seja mensurável numa fase precoce da doença, de forma rápida e credível16. Muitas 

vezes ignorado para o clínico, mas de extrema importância na hora de interpretar os 

valores dos biomarcadores, é a noção de Sensibilidade Funcional do Ensaio (Functional 

Assay Sensitivity - FAS), definido como a menor concentração com um coeficiente de 

variação inter-ensaios de 20%, e que irá depender dos ensaios existentes para a 

determinação de PCT; regra geral, os valores dos biomarcadores abaixo do FAS não 

deverão ser especificados53. 

Uma correcta interpretação dos seus níveis implica a integração no conjunto das 

informações recolhidas pela história clínica e por outros parâmetros laboratoriais, 

devendo evitar-se atribuir significado a um valor isolado. Por outro lado todos os testes 

são passíveis de apresentar valores falsos positivos ou falsos negativos, sendo 
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necessário, não só ter em conta os factores que influem em tais resultados, como 

também proceder a avaliações seriadas que permitam uma avaliação integrada53.  

Há já diferentes moléculas que encaixam neste perfil, havendo inúmeros estudos 

efectuados no sentido de estudar e comparar os perfis de eficácia de biomarcadores 

como o FNT-α,  IL-6, IL-1β e a PCR16.  

No entanto estes marcadores são pouco específicos para o diagnóstico de 

infecção, uma vez que o seu principal estímulo é a inflamação, que como já descrito 

engloba uma variedade de condições. Mais recentemente novos estudos documentaram 

a utilidade de novos marcadores para a identificação e seguimento de infecções 

bacterianas severas e de sépsis, de forma mais específica, dentro dos quais a 

Procalcitonina assume especial relevância8.  

 

 

2.2 - PROCALCITONINA 
Em 1996 a investigação no campo dos parâmetros laboratoriais para o 

diagnóstico das patologias inflamatórias, conduziu à revelação de uma nova molécula 

útil para esses casos. A partir de estudos efectuados sobre a Calcitonina (CT), detectou-

se que esta é biosintetizada a partir de uma pró-hormona de maior tamanho, a 

Procalcitonina (PCT). A PCT encontra-se entre os mais recentes marcadores biológicos 

para o diagnóstico, monitorização terapêutica e avaliação do prognóstico de processos 

inflamatórios sistémicos de etiologia infecciosa, embora também tenha sido descrita a 

sua utilidade para outras etiologias que não as infecciosas77.  

A PCT pertence a um grupo de proteínas relacionadas – a família das proteínas 

CAPA – e que engloba, entre outras, a CT e seus precursores – um dos quais a PCT; o 

RNAm da CT e seus precursores é codificado pelo gene CALC-I no cromossoma 1145. 
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Com uma sequência de 116 aminoácidos e com 13Kda de peso molecular, a PCT é 

constituída por três péptidos: a NProCT, – sequência de 57 aminoácidos na terminação 

amina –, na posição central a CT imatura, e uma sequência de 21 aminoácidos na 

terminação carboxil – o péptido CCP-I (Figura 3).  

 

Figura 3 Síntese da Procalcitonina e da Calcitonina44 

 

O processo enzimático pós-translacional tem início com a clivagem intracelular 

de um primeiro precursor, a pré-procalcitonina (141 aminoácidos) na pró-calcitonina, 

um polipéptido de 116 aminoácidos; a proteólise pela pró-hormona convertase resulta 

nos principais produtos de clivagem da PCT: calcitonina (32 aminoácidos), catacalcina 

(21 aminoácidos) e a região N-terminal da Procalcitonina (57 aminoácidos) – Figura 4.  

 

Figura 4 Clivagem da preprocalcitonina por endopeptidases específicas44 
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A nível bioquímico é considerada uma hormocina (do inglês hormokine), 

podendo comportar-se como hormona ou, em caso de uma infecção ou inflamação 

como citocina8. Como biomarcadores de infecção e mediadores da inflamação o seu 

papel nestes processos pode ser benéfico, ao participar na resposta imune contra os 

microrganismos invasores, ou prejudicial quando presente em elevadas concentrações – 

em diversos modelos animais a neutralização das hormocinas durante os processos 

infecciosos, mostrou benefícios em termos da sobrevivência20. 

 

 

2.2.1 – BASES FISIOPATOLÓGICAS DA PCT COMO MARCADOR DE 

INFLAMAÇÃO 

Vários estudos têm sido desenvolvidos com o intuito de identificar as funções 

biológicas e/ou imunológicas da PCT, sendo escassos os resultados até à data; para além 

do seu efeito nos níveis de cálcio sérico, pensa-se que poderá desempenhar alguma 

função durante a sépsis, talvez através de uma influência na resposta imunológica, na 

microcirculação e vasomotilidade; o seu papel não está relacionado com o início da 

resposta inflamatória, mas ao que parece será um mediador secundário que a aumenta e 

amplifica58; presentemente, à luz dos conhecimentos existentes não é ainda possível 

estabelecer qual a função exacta da PCT na resposta imunológica, requerendo-se 

estudos mais adequados45. 

As evidências científicas existentes provam que sob determinados estímulos 

infecciosos ou inflamatórios graves, são detectados no sangue elevadas concentrações 

dos precursores da CT – dos quais a PCT é o principal e mais abundante –, sem a 

correspondente elevação nos níveis séricos desta44. Sob condições fisiológicas e com 

estímulos hormonais e metabólicos adequados, a CT é produzida e secretada para a 
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circulação pelas células C da glândula tiróide, após proteólise intracelular dos seus 

precursores no aparelho de Golgi, sendo os níveis de circulação da PCT muito baixos 

(0,05 ng/ml)45; sob determinadas condições (Quadro 4), o processo de clivagem 

supracitado não ocorre, havendo libertação da PCT intacta na corrente sanguínea, 

podendo as suas concentrações ultrapassar os 1000 ng/ml.  

 

Quadro 4  Condições clínicas nas quais ocorre aumento dos níveis séricos dos precursores da CT8 

 

Estes dados, aliados à demonstração de níveis elevados de PCT nos pacientes 

tiroidectomizados8, permitiram concluir pela existência de uma fonte extratiroideia de 

PCT representada pelos monócitos circulantes e aderentes às células dos parênquimas 

pulmonar, intestinal, renal, hepático, pancreático, cerebral e muscular8;44;63. Nos estados 

inflamatórios ou infecciosos graves observa-se um aumento substancial na expressão do 

RNAm da CT numa grande variedade de tecidos extra-tiroideos8. No entanto, são as 

infecções bacterianas o principal estímulo primário para o aumento da expressão do 

gene CALC-1, directamente através das endotoxinas e exotoxinas bacterianas libertadas 

no plasma – principalmente os lipopolissacarídeos (LPS) presentes na parede celular –, 

ou indirectamente através de factores humorais (pelos mediadores FNT-α, IL-6, IL-1b e 

IL-2) ou da imunidade celular. Quer as endotoxinas, quer as citocinas vão ter uma acção 

supressora a nível do aparelho de Golgi, não ocorrendo a clivagem proteolítica da PCT, 

o que justifica os níveis normalizados de CT; adicionalmente, constata-se que uma vez 
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iniciada esta via de síntese da PCT (comportamento como citocina), esta se revela 

estável à degradação enzimática, apresentando uma semi-vida de cerca de um dia, 

bastante superior à da CT, de apenas alguns minutos8;44. Outra explicação para o 

aumento da PCT sem o correspondente aumento da CT, segundo Linscheid P. et al, 

2003, é que nos estados inflamatórios e infecciosos severos ocorrerá uma via 

constitutiva em células que carecem de grânulos secretores, o que permite ultrapassar 

grande parte do processamento enzimático44. 

 

 

2.2.2 – MECANISMOS CINÉTICOS DA PCT 

 Vários estudos desenvolvidos in-vivo e in-vitro procuraram demonstrar quais os 

principais estímulos para a síntese de PCT, bem como a variação das concentrações 

séricas da PCT ao longo do tempo.  

Os estudos in-vitro procuraram identificar quais os principais estímulos para a 

indução da PCT, tendo identificado por ordem decrescente: as endotoxinas ou 

lipopolissacarídeos da parede celular bacteriana – desencadeiam um aumento de 4 a 230 

vezes mais no mRNA da PCT a nível dos monócitos sanguíneos –, FNT-α, IL-6, IL-1b, 

IL-2 e Fitohemaglutinina; apesar da relevância assumida pelos LPS bacterianos, as 

evidências provam que pode haver produção de PCT independentemente destes, 

podendo ocorrer após enfartes do miocárdio, queimaduras, politraumatizados, 

fisiologicamente nos recém-nascidos e no pós-cirúrgico44. 

Brunkhorst et al relatou as variações nas concentrações séricas de PCT numa 

doente de 76 anos após infusão acidental de uma solução contaminada com 

Acinetobacter baumanii; a nível clínico apresentou-se com tonturas, taquicardia e 

mialgias, após 3 horas com temperatura de 40,3ºC e após 9 horas com Coagulação 

Intravascular Disseminada; os níveis de PCT foram detectados 3 horas após o incidente, 
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com concentrações máximas alcançadas às 14 horas, e com uma semi-vida de 22,5 

horas – Gráfico 1 44. 

 

Gráfico 1  Concentrações séricas da PCT após infusão acidental de uma solução com A. baumanii: 

durante as primeiras 6 horas há aumento da concentração sérica de 0,5 ng/ml/hora, ao qual se segue uma 

produção massiva de PCT a uma taxa de 50 ng/ml/hora44 

 

 Um padrão cinético semelhante foi descrito por Assicot et al, 1993, que descreve 

as variações plasmáticas da PCT após 3 injecções de Salmonella abortus às 0h, 24 e 

48h; este estudo foi mais longe ao comparar os valores da PCT com os das citocinas 

FNT-α e IL-6, havendo uma estreita correlação entre estes valores; em comparação com 

a PCR verificou que enquanto esta não é detectada no sangue até 6 horas após a 

injecção da endotoxina, a PCT detecta-se às 2-3 horas (Gráfico 2) 44. 

 

Gráfico 2 Concentrações plasmáticas da PCT após três injecções repetidas de Salmonella abortus às 

0h, 24h e 48h. Os resultados expressos reflectem o desvio padrão do valor médio44 
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 Perante um estímulo inflamatório agudo vários estudos demonstraram 

uma correlação semelhante entre as variações nos níveis de PCT e da IL-6 e FNT-

α (Gráfico 3); após o estímulo inicial verifica-se aumento da PCT poucas horas após 

subida dos valores daquelas citocinas, o mesmo se verificando quando há uma descida 

dos valores após resolução do processo inflamatório; destes estudo também se deduz 

que a PCT se altera de forma mais precoce que o marcador clássico de inflamação 

PCR44. 

 

Gráfico 3  Representação esquemática comparando as variações nas concentrações plasmáticas da 

PCT, PCR e das principais citocinas inflamatórias após estímulo inflamatório agudo44 

Se para as situações agudas esta relação é facilmente observada, no caso das 

inflamações subagudas ou crónicas a cinética da PCT já difere consideravelmente 

daquelas citocinas e da PCR; nesses casos as concentrações das citocinas são muito 

variáveis, enquanto que a PCT mantém estreita correlação com o curso clínico da 

doença44. 

 

Assim, após indução pelas endotoxinas ou citocinas inflamatórias o aumento na 

concentração sérica de PCT ocorre após cerca de 2-3 horas, atingindo valores máximos 

em cerca de meio-dia; após esta fase inicial, as variações nos níveis séricos vão 
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depender do balanço entre a semi-vida e nova produção de PCT. Como referido acima, 

após um único estímulo agudo a semi-vida da PCT foi estimada em cerca de 20-24 

horas, permanecendo elevada por 48 horas e demorando cerca de dois dias a retornar 

aos valores base. O sucesso terapêutico é acompanhado por um decréscimo dos valores, 

e valores persistentemente elevados ou crescentes são indiciadores de pior prognóstico 

(Meisner M.44). Na realidade estes valores podem variar muito, por exemplo em 

pacientes com choque séptico os níveis de PCT podem permanecer elevados devido ao 

constante estímulo para a sua produção, podendo levar 2,4 dias até os seus níveis 

decrescerem 50% do valor inicial44. Uma conclusão que se pode retirar destes dados é 

que os valores de PCT, mais do que qualquer outro marcador inflamatório, se 

correlacionam melhor com as condições clínicas. 

 

Apesar das vias de eliminação da PCT ainda não terem sido devidamente 

esclarecidas, vários estudos são unânimes em considerar o papel irrelevante da excreção 

renal, pelo que a determinação dos níveis de PCT é válida mesmo na presença de 

Insuficiência Renal com ou sem terapia de substituição renal44. Há no entanto alguns 

autores que consideram que o rim desempenha um papel relevante no metabolismo da 

CT, e que por isso na presença de doença renal a sua concentração irá aumentar, 

principalmente à custa dos seus precursores8. 

 

 

2.2.3 – COMPARAÇÃO DA PCT COM OUTROS PARÂMETROS DE RESPOSTA 

INFLAMATÓRIA 

Na prática clínica corrente ainda é raro o recurso à PCT como marcador de 

inflamação e infecção; o mais usual é o recurso a parâmetros tais como a PCR, 
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contagem diferencial de leucócitos e a temperatura; marcadores imunológicos como as 

citocinas IL-6, IL-8 e FNT-α são difíceis de determinar na prática clínica diária devido 

às suas curtas semi-vidas, ao elevado custo, disponibilidade limitada e falta de 

estandardização44. Cada um apresenta um padrão específico perante a resposta 

inflamatória, com diferenças consideráveis quando comparados à PCT. É do 

conhecimento geral que os sinais – febre ou hipotermia, taquicardia, taquipneia ou 

hipotensão – e os testes laboratoriais – contagem de leucócitos, PCR, velocidade de 

sedimentação (VS) e estudos bacteriológicos – classicamente usados para aferir a 

presença de uma infecção severa carecem de especificidade, podendo nem sequer 

ocorrer; por outro lado as citocinas pró-inflamatórias clássicas aumentam os seus níveis 

apenas transitoriamente ou intermitentemente perante um estímulo inflamatório44. 

 

As citocinas são proteínas com função na resposta imunológica; as suas grandes 

desvantagens como biomarcadores estão relacionadas com a curta semi-vida e 

instabilidade biológica, não reflectindo de forma eficaz as alterações no estado 

imunológico do paciente, e a falta de especificidade44. Outra desvantagem está 

relacionada com o fenómeno de feedback negativo, ou seja, perante um estímulo 

inflamatório continuado, os níveis das citocinas acabam por diminuir. Em contraste a 

PCT é vantajosa, não só devido à sua semi-vida elevada e estabilidade das suas 

concentrações plasmáticas8;44, como também à ausência de feedback negativo, 

indicando os diversos estudos que os seus níveis permanecem elevados mesmo em 

casos de inflamação prolongada/repetida (Gráfico 3); a ausência de citocinas 

inflamatórias nessas situações, poderá funcionar como estímulo para a produção 

continuada de PCT44. A sua maior vantagem relaciona-se, no entanto com o aumento 
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específico e precoce dos seus valores, em resposta à inflamação, principalmente a 

induzida por infecções bacterianas e sépsis.  

No espectro dos parâmetros inflamatórios, aquele com maior aplicação na 

prática clínica para avaliar os estados inflamatórios e infecciosos é a PCR; é uma 

proteína de fase aguda produzida de forma não específica pelos hepatócitos durante 

estados inflamatórios infecciosos ou não. Em condições normais está presente no soro 

em ínfimas quantidades, mas assim que o processo inflamatório tem início a sua 

concentração aumenta dentro de 4 a 8 horas, podendo atingir valores de até 500 mg/l em 

cerca de 48 horas, e assim que o estímulo cessa os seus valores começam a decrescer41. 

Frequentemente reflecte alterações na actividade inflamatória de forma mais rápida e 

específica do que outros biomarcadores como sejam a contagem de leucócitos ou a 

VS64. Níveis elevados de PCR estão mais frequentemente associados a estímulos 

inflamatórios de etiologia infecciosa, no entanto a sua pouca especificidade deve alertar 

o clínico para a necessidade de pensar em outras causas de inflamação16; tal como a 

PCT, a PCR pode ser usada para o diagnóstico e monitorização de infecções 

bacterianas44, mas a PCT é mais específica para estímulos infecciosos, é pouco alterada 

por infecções virais e doenças inflamatórias sistémicas, e apresenta melhor correlação 

com a gravidade da sépsis58.  

 

Resumindo e em termos gerais, as principais desvantagens da PCT residem no 

facto da sua determinação não estar disponível na maioria dos hospitais, e do seu preço 

ser superior ao da PCR58; a nível do diagnóstico clínico de infecções bacterianas que 

desencadeiam uma reacção inflamatória sistémica no organismo, as vantagens 

consistem em: 

 Aumento de níveis séricos bastante superior ao normal, persistindo por longos 

períodos de tempo8; 
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 Aumento numa fase mais precoce da infecção53; 

 Preservação de valores elevados na presença de medicação imunossupressora 

(art12), estados de imunossupressão e neutropenia44; 

 Melhor especificidade e valor preditivo negativo (VPN)53; 

 Melhor correlação com o prognóstico, mais precisamente com as taxas de 

mortalidade53 e com as taxas de sucesso terapêutico44. 

 

 

2.2.4 – APLICAÇÕES CLÍNICAS DA PCT 

Como já enfatizado, em pacientes com inflamação ou infecção sistémica severa 

ou sépsis, os precursores da CT – com particular destaque para a PCT – aumentam os 

seus níveis, podendo ser usados como marcadores para o diagnóstico e para a avaliação 

da gravidade destas condições8.  

Os estudos conduzidos até à data estabeleceram os benefícios da PCT numa 

variedade de especialidades médicas e cirúrgicas, quer em adultos quer em crianças, 

inclusive recém-nascidos44. Os mecanismos fisiopatológicos expostos justificam as 

principais aplicações da determinação da PCT, como o DD da etiologia da inflamação 

aguda, e a monitorização de pacientes em risco de desenvolver sépsis44, entre outros que 

a seguir se descreve. 

  

 2.2.4.1 Diagnóstico Diferencial dos Processos Inflamatórios 

 A determinação da PCT pode ser utilizada para orientação do diagnóstico de 

patologias inflamatórias, mais especificamente infecciosas e sépsis; de uma forma geral 

as infecções bacterianas, fúngicas e parasitárias associadas a uma resposta inflamatória 

sistémica desencadeiam elevações da PCT, enquanto que nas infecções virais e doenças 
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inflamatórias não infecciosas a PCT apenas apresenta uma subida ligeira58, tendo 

aplicação no DD entre infecções bacterianas e virais 58. 

 Diferenciação de infecção de origem bacteriana vs não bacteriana pois como já 

referido a PCT é essencialmente induzida durante inflamações sistémicas pelas 

endotoxinas bacterianas45;  

o Gerard et al60efectuou um estudo em 155 doentes portadores de VIH, 

com co-infecções por parasitas, fungos, vírus ou micobactérias, nos quais 

os níveis de PCT se situavam abaixo de 2,1 ng/ml, confirmando a sua 

utilidade como marcador de infecção bacteriana sistémica60. Pelo 

contrário, as citocinas libertadas durante infecções virais (IF-γ) podem 

atenuar a indução da PCT e assim, com excepção de infecções por 

protozoários e fungos, níveis elevados de PCT raramente são observados 

em doenças infecciosas não bacterianas44; 

o Diferenciação da necrose ésteril vs infectada na pancreatite aguda; 

o Determinação da etiologia viral ou bacteriana nas meningites nos recém-

nascidos e crianças; 

o Em doentes imunossuprimidos ou com leucopenia mantém-se a indução 

da PCT em resposta a estímulos apropriados44; nestes doentes os 

parâmetros clínicos e laboratoriais de infecção estão normalmente 

ausentes, e a PCT torna-se útil devido à sua especificidade para 

infecções44. 

 Detecção precoce de complicações infecciosas: em patologias com componente 

inflamatório subagudo ou crónico, nas quais os níveis de citocinas não se 

relacionam com o curso da doença, os níveis de PCR podem estar elevados e os 

níveis de PCT baixos44: 
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o Identificação de intercorrências infecciosas no pós-operatório; 

o Identificação de infecções bacterianas agudas em doentes com doenças 

auto-imunes, diferenciando de exacerbações agudas ou infecções virais; 

o Em pacientes oncológicos para diferenciar entre febre provocada pela 

lise tumoral ou quimioterapia, vs febre associada a processo infeccioso. 

 

 2.2.4.2 Diagnóstico e Avaliação da Gravidade na Sépsis e Inflamação 

Sistémica 

 Apesar de todos os desenvolvimentos recentes no campo da sépsis, ainda não 

existe um marcador ideal, ou seja, aquele que nos permite afirmar de forma rápida e 

fiável que o doente está infectado; recentemente a investigação tem contribuído com a 

descoberta de novos marcadores de sépsis, entre os quais a PCT58. Assicot et al, 1993, 

foi um dos primeiros autores a estabelecer uma correlação entre elevados níveis de PCT 

e sépsis32. Comparativamente com a PCR a sua capacidade discriminativa para o 

diagnóstico de sépsis nos doentes críticos, é muito semelhante44;58. A distinção entre 

SRIS e sépsis nem sempre é inequívoca com a determinação da PCT; a PCR apresenta 

maior sensibilidade – reagindo às infecções de menor gravidade – e por isso tem melhor 

capacidade de diagnóstico de sépsis; isto mesmo foi verificado por Ugarte et al, 199958 

num estudo efectuado em doentes críticos, em que a PCT tinha menor sensibilidade 

(67,6% vs 71,8%), e uma área abaixo da curva ROC3 menor (0,66 vs 0,78). Se por um 

lado a PCR se mostra mais sensível para o diagnóstico de sépsis, por outro é necessário 

ter em conta a sua baixa especificidade, podendo estar aumentada em outros processos 
                                                 
3 Curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) – representação gráfica dos pares de sensibilidade (ordenadas) e 1-
especificidade (abcissas), resultantes da variação do valor de corte ao longo de um eixo de decisão; é uma descrição empírica da 
capacidade do sistema de diagnóstico poder discriminar entre dois estados, onde cada ponto da curva representa um compromisso 
diferente entre sensibilidade e 1-especificidade, que pode ser adquirido pela adopção de um diferente valor de corte de anormalidade 
ou nível crítico de confiança no processo de decisão. 

Área abaixo da curva ROC – medida combinada da sensibilidade e especificidade da capacidade discriminativa de um 
determinado parâmetro. 
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inflamatórios que não os infecciosos; acresce ainda o facto de que em estádios 

avançados do processo inflamatório, a PCR já ultrapassou os seus valores máximos, não 

ajudando no DD entre SRIS e sépsis severa/choque séptico 44.  

 

Uma das mais importantes e estudadas aplicações clínicas da PCT é avaliação da 

severidade das inflamações sistémicas, uma vez que existe uma associação entre o seu 

nível sérico e a extensão da reacção inflamatória sistémica45. Infecções bacterianas 

localizadas ou restritas a um órgão, não acompanhadas por sintomatologia sistémica, 

não se associam a valores muito elevados44. Comparativamente a outros marcadores 

(citocinas e PCR), a PCT reflecte com mais fiabilidade a gravidade da inflamação 

sistémica, pois enquanto que aqueles exibem picos intermitentes ou estáveis, a PCT 

continua a aumentar à medida que a inflamação se agrava: 

o Diagnóstico de complicações infecciosas caracterizadas por inflamação 

sistémica no curso de infecções restritas a um órgão, por exemplo, no 

caso das pneumonias com necessidade de internamento na UCI44. 

 

Inúmeros estudos confirmam que nos casos de disfunção orgânica – sépsis 

severa ou choque séptico –, os valores de PCT são muito mais elevados do que nos 

casos de SRIS ou sépsis45. Meisner et al (1999) analisaram as concentrações da PCT e 

da PCR durante casos de diferente gravidade de inflamação sistémica e SDMO – 

avaliados pelas escalas SOFA e APACHE –; concluiu que há uma associação entre 

níveis crescentes de PCT e categorias mais severas da escala SOFA, o que não se 

observa no caso da PCR (Gráfico 4)46. 
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Gráfico 4  Concentrações plasmáticas de A) PCT e B) PCR nas quatro categorias da escala SOFA46. 

 

Oberhoffer et al (1996) ao dividir os doentes críticos nos vários estádios de resposta 

inflamatória segundo os critérios da ACCP/SCCM, encontrou valores progressivamente 

maiores de PCT à medida que se progride para estádios mais graves58 – Quadro 5. 

 

Quadro 5  Valores do FNT, IL-6 e PCT nos vários estádios da resposta inflamatória58 

 

Não se deve concluir com estes dados que a PCT é um marcador para estadiamento da 

disfunção multiorgânica, uma vez que o seu principal papel está relacionado com a 

avaliação da actividade inflamatória44. 

 

Assim, e resumindo, é necessário ter em conta que devido à baixa sensibilidade, 

elevada especificidade e VPP e baixo VPN, elevadas concentrações de PCT podem ser 

indiciadoras de uma infecção sistémica severa, com prognóstico eventualmente fatal, 

mas valores normais não devem ser usados para excluir um processo infeccioso32. 
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 2.2.4.3 Monitorização da Terapêutica e Avaliação do Prognóstico 

 Devido à relação entre a cinética da PCT e a gravidade da inflamação sistémica, 

a monitorização da actividade da doença pode ser efectuada por meio de determinações 

seriadas da PCT em pacientes com inflamação sistémica e sépsis, o que se irá reflectir 

em dois aspectos. Em primeiro a interpretação correcta desses valores – valores 

crescentes ou decrescentes associam-se a mudanças na actividade inflamatória – poderá 

ser um importante adjuvante na hora de assumir decisões relacionadas com o 

diagnóstico e o tratamento45. Valores de PCT crescentes ou permanentemente elevados 

indicam agravamento da inflamação com potencial desenvolvimento de sépsis ou 

choque séptico, enquanto que valores decrescentes são indiciadores de resolução do 

processo inflamatório, ou seja, de uma terapêutica eficaz, quer cirúrgica – através da 

remoção de um foco inflamatório, quer médica – antibioterapia; desta forma a 

terapêutica em curso pode ser alterada ou mantida, ou ECD adicionais podem ser 

solicitados com base nas tendências dos valores de PCT (Gráfico 5), com impactos 

significativos a nível económico44.  

 
Gráfico 5  Curso dos valores de PCT de acordo com a resposta do doente à antibioterapia44 

 

Em segundo, esses valores seriados estão relacionados com o prognóstico da inflamação 

sistémica45: 
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 Valores de PCT decrescentes significam a cura processo inflamatório – com 

remoção do foco infeccioso – e consequentemente um bom prognóstico; 

 Nos casos de persistência e/ou agravamento do processo inflamatório – por falha 

nas medidas terapêuticas – os valores de PCT permanecem elevados ou 

aumentam ainda mais, o que é sinónimo de pior prognóstico. 

Oberhoffer et al, 1999, estudou a importância no prognóstico da sépsis de vários 

marcadores inflamatórios em doentes críticos; a PCT foi o que teve maior área abaixo 

da curva ROC (0,878), muito semelhante ao valor encontrado para a PCR; seguiram-se 

a IL-6 (0,844) e o FNT-α (0,835), e por último, menos relevantes a contagem de 

leucócitos e a temperatura corporal (valores inferiores a 0,61) 59. 

 

 2.2.4.4 Indução da Procalcitonina por outros Estímulos 

 A literatura existente sobre a biomarcadores descreve inúmeras patologias, 

independentes da sépsis e da infecção, indutoras da PCT45. Nestas situações, o principal 

estímulo para a sua produção serão as citocinas pró-inflamatórias, mantendo-se na 

mesma a sua utilidade enquanto marcador diagnóstico, de monitorização terapêutica e 

prognóstico45. Os níveis de PCT alcançados nos casos não infecciosos, raramente 

excedem os 2 ng/ml, pelo que a sua determinação nestes casos assume particular 

interesse para a identificação de complicações infecciosas bacterianas severas ou 

mesmo de sépsis45: 

o Pós-operatório de grandes cirurgias, e especialmente no caso de cirurgias 

abdominais e cardíacas – valores pouco elevados precocemente são um 

achado normal, enquanto que valores muito elevados numa fase mais 

tardia são preditivos de complicações subsequentes44; 

o Prognóstico e avaliação da gravidade em politraumatizados44; 
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o Diferenciação entre etiologia biliar vs tóxica na pancreatite aguda; 

o Nos recém-nascidos ocorre uma produção fisiológica de PCT nos 

primeiros dois dias de vida (os valores de referência para adultos 

aplicam-se a partir do 3º dia de vida); 

o Etiologia infecciosa vs não infecciosa na ARDS; 

o Identificação da etiologia na Febre de Origem Desconhecida; 

o Período pós-transplante – está demonstrado que a indução de PCT não é 

afectada pela imunossupressão44; a PCT não é induzida em caso de 

rejeição aguda de órgão;  

o Doentes vítimas de lesão por queimadura – os níveis de PCT mostram 

boa correlação com a extensão de superfície corporal queimada44; 

o Doenças auto-imunes, neoplasias e distúrbios inflamatórios crónicos, não 

bacterianos, raramente induzem a PCT, com excepção dos seguintes: 

 Carcinoma medular das células-C da tiróide; 

 Carcinoma de pequenas células e brônquico do pulmão; 

 DPOC; 

 Hipertensão portal (especialmente se descompensada) e Cirrose 

hepática severa (grau C da classificação Child- Pugh). 

 

 

2.2.5 - VALORES DE REFERÊNCIA 

As condições clínicas nas quais haja envolvimento de endotoxinas bacterianas – 

sépsis, choque séptico, inflamação sistémica e síndrome de disfunção multiorgânica – 

caracterizam-se por valores muito elevados de PCT; condições clínicas inflamatórias 

não associadas a estímulos infecciosos – após grandes cirurgias, politraumatismos ou 
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recém-nascidos – também podem desencadear produção de PCT, mas nestes casos os 

valores raramente excedem os 5 ng/ml; pequenas elevações também se podem 

eventualmente observar (embora nem sempre), em infecções bacterianas localizadas ou 

limitadas a um determinado órgão44. Existe uma estreita associação entre a doença 

inflamatória subjacente, a extensão em que determinado órgão é afectado, a gravidade 

da doença e os níveis plasmáticos de PCT, havendo um rápido decréscimo desses níveis 

assim que o estímulo seja removido e aumento proporcional à gravidade da patologia 

(Figura 5)44. 

 

Figura 5  Aumento nos valores de PCT reflectindo o desenvolvimento de uma situação saudável até 

aos estádios mais graves de doença44 

 

 O ponto de corte pode diferir dependendo do cenário; as concentrações normais 

de PCT no plasma e no soro situam-se abaixo dos 0,05 ng/ml, considerando-se 

patológicos os valores acima deste limite; as infecções bacterianas que desencadearam 

uma resposta inflamatória sistémica mínima, cursam com valores entre 0,5 e 2 ng/ml; 

valores entre 2 e 10 ng/ml são considerados moderadamente elevados, enquanto que 

acima dos 10 ng/ml são quase exclusivamente devidos a sépsis severa ou choque séptico 

– podendo atingir os 1000 ng/ml (Figura 5); estes diferentes limites permitem o 

diagnóstico diferencial entre as várias condições indutoras de PCT e as infecções 

bacterianas severas44.  
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 Estes valores devem ser apenas orientadores pois há muitas variáveis que 

interferem neste resultado: contexto clínico em que o doente é abordado, local e 

extensão da infecção e co-morbilidades; o clínico deve usar estes valores em conjunto 

com as restantes informações clínicas e laboratoriais para uma correcta interpretação e 

tomada de decisão44. Também se deve ter em conta os falsos positivos e os falsos 

negativos; se por um lado valores elevados não são sinónimos de infecção bacteriana 

sistémica, por outro, valores baixos não devem ser usados isoladamente para excluir um 

processo infeccioso44 (Tabela 5). 

 

AMPLITUDES DE REFERÊNCIA E INTERPRETAÇÃO DOS VALORES DE PCT 

PCT ‹ 0,05 ng/ml – VALORES NORMAIS 

Indivíduos saudáveis (idade ≥ a 3 dias de vida). Ausência de resposta inflamatória sistémica 

PCT ‹ 0,5 ng/ml – RESULTADO MENSURÁVEL MAS CLINICAMENTE INSIGNIFICANTE 

Resposta inflamatória minor ou insignificante 

Possível inflamação/infecção localizada  

Baixa probabilidade de infecção sistémica (sépsis) 

Não excluir infecção/inflamação; considerar infecção 

localizada ou determinação muito precoce  

Baixo risco de progressão para sépsis severa 

PCT ≥ 0,5 ng/ml e ‹ 2 ng/ml – RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÉMICA MODERADA 

Probabilidade moderada de infecção 

Considerar outras situações indutoras da PCT (Quadro 

4) 

Em caso de infecção – Diagnóstico de sépsis 

Risco moderado de progressão para sépsis severa 

Repetição da determinação 6 a 24 horas depois 

PCT 2 ng/ml ‹ 10 ng/ml – RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÉMICA GRAVE 

Elevada probabilidade de sepsis, se excluidas outras 

patologias (Quadro 4) 

Risco elevado de progressão para disfunção orgânica - 

Sépsis severa 

Recomendada a medição diária dos níveis de PCT 

Caso persistam valores elevados mais de 4 dias – 

reconsiderar a terapêutica instituída 

PCT ≥ 10 ng/ml – RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÉMICA MUITO GRAVE 

Resposta inflamatória sistémica grave quase sempre 

devida a Sépsis bacteriana severa ou Choque séptico 

Frequentemente associada a disfunção orgânica 

Elevado risco de prognóstico fatal 

Recomendada a medição diária dos níveis de PCT 
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FALSOS POSITIVOS – valores não relacionados com infecções bacterianas sistémicas 

 Recém nascidos com menos de 48 horas de vida – elevação fisiológica; 

 Após grande cirurgia, traumatismo major, queimaduras severas; 

 Infecções fúngicas invasivas e malária por Plasmodium falciparum; 

 Choque cardiogénico prolongado, hipoperfusão prolongada; 

 Cancro de pequenas células do pulmão; Carcinoma medular da tiróide. 

FALSOS NEGATIVOS – valores baixos nem sempre permitem excluir infecção bacteriana 

 Fase inicial dos processos infecciosos; 

 Infecções localizadas; 

 Endocardite infecciosa subaguda. 

Tabela 5  Valores de referência da PCT em casos de infecção bacteriana sistémica, falsos positivos e 

falsos negativos44 

 

 

2.3 – DISCUSSÃO – IMPORTÂNCIA DA PCT NA PAC SEVERA 
Há já alguns anos que marcadores de inflamação como a PCR são usados na 

prática clínica para a abordagem de processos infecciosos. Nem todos têm capacidade 

de distinguir infecções de outros processos inflamatórios41; a determinação dos valores 

de PCT no sangue é um dos biomarcadores mais recentes, estando os seus níveis 

elevados em pacientes com inflamações sistémicas severas por infecções bacterianas, ou 

seja nos casos de sépsis, poucas horas após o desencadear do processo34. A 

diferenciação entre sépsis e outras causas de SRIS é essencial para orientação daqueles 

pacientes que efectivamente necessitam e beneficiam do tratamento com antibióticos30.  

 

A utilidade das determinações da PCT nas infecções do ARI tem sido alvo de 

múltiplos estudos; a pneumonia não é excepção, e um biomarcador nestes casos deverá 

permitir o seu diagnóstico precoce, o DD com patologias não infecciosas – ajudando na 

tomada de decisão sobre o início ou não da antibioterapia –, e deverá informar acerca da 
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evolução e prognóstico da doença. A PCT preenche melhor alguns destes critérios, 

comparativamente aos marcadores clássicos, como a PCR e a contagem de leucócitos; a 

sua determinação complementa e melhora a abordagem da pneumonia, baseada numa 

história clínica completa e ECD adequados; para além disso a estratégia terapêutica 

baseada nos seus valores pode reduzir de forma segura o uso inapropriado de 

antibióticos. 

 

Há já vários estudos acerca da utilidade da medição da PCT em doenças 

infecciosas, nomeadamente as que se associam a infecções sistémicas graves em geral, e 

a sépsis em particular. No entanto ainda há poucos estudos que se foquem 

especificamente nos casos de PAC. Esta dissertação pretende dar um contributo nesta 

área, através de uma revisão sistemática qualitativa dos principais estudos 

desenvolvidos sobre a utilidade da determinação da PCT no diagnóstico, etiologia, 

abordagem terapêutica, estimativa da gravidade e previsão do prognóstico da PAC. 

 

O quadro de apresentação da PAC engloba um amplo espectro de gravidade, 

podendo evoluir de um quadro de infecção local até um quadro associado a um processo 

inflamatório sistémico42. Uma vez que a maior parte dos casos de PAC se trata de uma 

infecção localizada, excepto se a pneumonia estiver associada a um quadro de 

inflamação sistémica, os valores de PCT são normalmente baixos44. A sua limitação 

enquanto marcador do diagnóstico da PAC poderá estar relacionada com a baixa 

sensibilidade dos métodos existentes, não permitindo a detecção de níveis 

moderadamente elevados, restringindo o seu uso aos casos de sépsis ou infecções 

sistémicas graves42. Grande parte dos estudos que concluíram pela maior capacidade 

diagnóstica da PCT nas infecções severas, recorreram a métodos de determinação com 
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um FAS de 0,3-0,5 ng/ml – não detectando elevações subtis da PCT –, o que não é 

adequado para o diagnóstico de infecções bacterianas precoces ou localizadas, e por isso 

não deverá ser usado para as excluir53. Nesses casos persiste a dúvida de quais os que 

realmente beneficiam da antibioterapia, e na falta de meios rápidos e eficazes opta-se 

quase sempre pelo seu início, o que favorece o aparecimento de estirpes resistentes. 

Recorrendo a métodos de determinação cujo FAS seja de 0,06 ng/ml, Müller et al, 2007, 

construíram e validaram um algoritmo para o diagnóstico e o tratamento antibiótico das 

infecções do ARI com base nos valores de PCT (Figura 6)53; Christ-Crain et al, 2004, 

recorrendo a esse FAS concluíram que a capacidade de diagnóstico da PCT depende da 

sensibilidade do ensaio usado para a sua determinação, e no caso específico da PAC, a 

importância da PCT não se relaciona com a redução na prescrição de antibióticos, mas 

sim com a diferenciação de outros quadros que cursam com infiltrados na radiografia de 

tórax, não relacionados com pneumonia, e nos quais o tratamento não tem indicação19.  

 

Figura 6  Algoritmo para o tratamento antibiótico com base nos valores de PCT. A 

reavaliação do status clínico e a medição dos valores de PCT deverá ser efectuada após 6-24 horas em 

todos os doentes hospitalizados, nos quais se optou pela atitude expectante; o algoritmo pode ser 

ultrapassado nos casos de doença potencialmente fatal, com a administração de antibióticos intravenosos 
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independentemente dos valores de PCT; a interrupção precoce deverá ser considerada após 3, 5 ou 7 dias 

com base nos pontos de corte de PCT considerados; em todos os doentes com valores superiores a 10 

mcg/l à admissão, a interrupção do antibiótico pode ser considerada caso os valores de PCT diminuam 

80-90%; nos pacientes que tiveram alta a duração total da antibioterapia deverá ter como base a última 

medição de PCT: > 1 mcg/l: 7 dias, 0,5 – 0,99 mcg/l: 5 dias, 0,25 – 0,49 mcg/l: 3 dias, < 0,25 mcg/l: 

considerar a interrupção, < 0,1 mcg/l: interromper53. 

 

Os estudos nesta área consideram que a PAC severa – geralmente considerada 

quando há internamento na UCI – é uma das principais causas de sépsis na UCI, 

ocorrendo em cerca de metade dos doentes hospitalizados; além de sépsis estes doentes 

evoluem, com frequência, para disfunção multiorgânica, ou seja, sépsis severa26;42. 

Laterre et al, 2005, procuraram identificar a PAC severa como uma das causas de sépsis 

severa, concluindo que é uma situação que deve ser rapidamente identificada e 

potencialmente fatal, apesar do tratamento instituído; é caracterizada por alterações 

significativas nos marcadores de coagulação e inflamação – requerendo internamento na 

UCI –, bacteriémia e elevado score do PSI. Estes factos justificam o aumento nas taxas 

de mortalidade de 5% – no doente abordado em ambulatório – até 12% e 22% nos 

doentes abordados respectivamente em enfermaria e na UCI39.  

 

O diagnóstico de infecção sistémica constitui um desafio ao médico da urgência, 

que muitas vezes tem que medicar e orientar o doente sem o apoio de exames 

complementares, devido à demora na obtenção dos resultados; para além disso os testes 

laboratoriais de rotina, como a PCR, são pouco específicos e sensíveis para a 

identificação dos doentes que realmente necessitam de receber antibióticos. Partindo 

desta realidade, e sabendo os resultados promissores da PCT a nível de especificidade e 

sensibilidade nos processos infecciosos, Hausfater et al, 2002, avaliaram 
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prospectivamente valores de PCT sérica em pacientes com suspeita de doença 

infecciosa ou inflamatória – entre os quais incluem a pneumonia de etiologia bacteriana 

–, que recorriam a um SU, tendo chegado a diferentes conclusões. Em primeiro, para 

um valor de 0,5 ng/ml, a PCT apresenta uma excelente especificidade (99%), mas baixa 

sensibilidade para o diagnóstico de uma infecção sistémica; em segundo, sabendo que o 

limiar para o diagnóstico da SRIS (5 – 10 ng/ml) é superior ao necessário para a 

diferenciação entre etiologias bacterianas e virais (0,2 – 1 ng/ml), verificaram que 

baixando o limiar para 0,2 ng/ml a PCT apresentava melhor sensibilidade (62%), 

mantendo a especificidade (88%), para a identificação das infecções bacterianas que 

beneficiarão de antibioterapia; por último, os níveis de PCT correlacionam-se bem com 

o prognóstico destes doentes, pois aqueles com valores superiores a 0,5 ng/ml à 

admissão, apresentavam maior probabilidade de vir a falecer. Ou seja, devido à baixa 

sensibilidade, mas excelente especificidade e valor preditivo positivo (VPP), 

concentrações elevadas de PCT indicam processo infeccioso sistémico severo ou 

potencialmente severo, com aumento do risco de pior prognóstico, no entanto valores 

normais não podem excluir a possibilidade de uma infecção em fase inicial32. 

 

De forma semelhante, Gaïni et al, 2006, examinaram e compararam o desempenho de 

diferentes marcadores – PCR, IL-6, Proteína de ligação aos Lipopolissacarídeos (LBP) e 

PCT – no diagnóstico de infecção e sépsis numa população de pacientes de um 

departamento de medicina interna. Conduziram um estudo prospectivo, onde os 

critérios de inclusão eram a suspeita de uma infecção, com base na opinião do médico 

que referenciava o doente. Na análise estatística pelas curvas ROC, para distinguir entre 

os pacientes infectados dos não infectados, a PCR e a IL-6 apresentam os maiores 

valores de área abaixo da curva (0,883 e 0,82), comparativamente à PCT e LBP (0,77 e 
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0,78); na diferenciação entre etiologia não infecciosa de SRIS e sépsis/sépsis severa, a 

PCT apresenta o pior desempenho com uma AUC de 0,75, relativamente aos restantes 

marcadores (com AUC variáveis entre 0,84 e 0,87). Apenas na diferenciação entre 

sépsis e sépsis severa a PCT tem uma AUC superior (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6  Curva ROC comparando a capacidade de discriminação entre sépsis e sépsis severa dos 

marcadores inflamatórios PCR, IL-6, LBP e PCT30 

 

Estes dados vêm suportar as conclusões obtidas em outros estudos sobre o papel da PCT 

como marcador excelente para estimar a gravidade da sépsis (independentemente do 

quadro infeccioso subjacente). Também se confirma os diferentes desempenhos dos 

marcadores inflamatórios dependendo do contexto em que são pedidos. Ou seja, 

enquanto que em contexto de UCI a PCT é um marcador sensível e específico no 

diagnóstico de sépsis, no contexto de uma enfermaria de medicina interna – onde 

predominam casos de menor gravidade – a PCT apresenta desempenho inferior ao dos 

restantes marcadores no diagnóstico de infecção e sépsis30. 

 

Müller et al, 2007, relataram os resultados de dois estudos randomizados sobre a 

capacidade diagnóstica e prognóstica de sinais e sintomas clínicos – temperatura, 

auscultação pulmonar e expectoração – e biomarcadores laboratoriais – contagem de 
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leucócitos e PCR – na PAC: a nível dos cuidados primários avaliaram a capacidade de 

diferentes parâmetros para o diagnóstico de PAC, sem o recurso à radiologia; a nível do 

SU compararam a capacidade de diferentes parâmetros no DD da PAC bacteriana; e por 

último avaliaram a capacidade de diferentes parâmetros em prever a presença de 

bacteriémia e estimar a gravidade da PAC. Os resultados foram expressos através das 

curvas ROC e das áreas abaixo da curva (Gráfico 7). Concluíram que os sinais e 

sintomas usados rotineiramente no diagnóstico de PAC a nível dos cuidados primários 

têm pouco valor, havendo necessidade de recorrer aos biomarcadores, como a PCR e a 

PCT, para aumentar a sensibilidade do diagnóstico; nos SU’s a PAC é normalmente 

definida com base em exames radiográficos, não tendo os parâmetros clínicos 

capacidade diagnóstica suficiente para diferenciar a PAC bacteriana de outras 

etiologias, enquanto que a PCT – mais do que a PCR – tem essa capacidade; 

hemoculturas positivas estão associadas a pior prognóstico, no entanto estes resultados 

só estão disponíveis dentro de 24-48 horas e os autores verificaram que níveis de PCT 

superiores a 0,25mcg/l têm 98% de sensibilidade para detectar bacteriémia; por último 

os níveis de PCT variam proporcionalmente com a gravidade da PAC definida de 

acordo com o PSI, reflectindo melhor a gravidade da PAC comparativamente aos 

restantes parâmetros.  

Em resumo, a PCT, e em menor grau a PCR melhoram a capacidade do diagnóstico dos 

sinais e sintomas clínicos associados à PAC, devendo complementá-los; por outro lado 

fica mais uma vez comprovado a utilidade da PCT na avaliação da gravidade da PAC52. 
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Gráfico 7  Curvas ROC de diferentes parâmetros no diagnóstico de Pneumonia. a) Capacidade de 

diagnosticar PAC sem radiografia: abordagem nos cuidados primários. b) Capacidade de diagnóstico na 

previsão de PAC suspeita radiograficamente: abordagem a nível de SU (grupo controle inclui outros 

diagnósticos não infecciosos inicialmente diagnosticados como PAC) c) Capacidade de diagnóstico na 

previsão de PAC suspeita radiograficamente (grupo controlo inclui outros diagnósticos não infecciosos 

inicialmente diagnosticados como PAC e pacientes com PAC de etiologia não bacteriana) d) Capacidade 

de diagnóstico na previsão da PAC com bacteriémia52 

 

As evidências demonstram um aumento nas taxas de mortalidade em pacientes 

com PAC onde a antibioterapia não teve início nas primeiras quatro horas41, apontando 

como principal causa para este atraso a incerteza no diagnóstico41;64. A maioria das 

PAC’s têm etiologia bacteriana, mas os vírus e os agentes atípicos também devem ser 

considerados; é sabida a dificuldade em distinguir entre diferentes etiologias apenas 

pela apresentação clínica, e tratar infecções víricas com antibióticos pode não só ser 

deletério para o doente, como também estar associado a elevados custos e aumento de 
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cepas resistentes aos antibióticos41. Logo, os instrumentos de diagnóstico que permitem 

estabelecer de forma rápida os agentes causais, são essenciais para estimar a gravidade 

do quadro e assim identificar os doentes que irão beneficiar dos antibióticos e 

estabelecer uma terapia dirigida – reduzindo-se as taxas de resistência, efeitos 

indesejáveis e custos. Apesar destes benefícios, os ECD apenas confirmam o agente 

etiológico em cerca de 30 a 70% dos casos de PAC, e os resultados apenas estão 

disponíveis após 48 horas ou mais, o que não permite a abordagem precoce ideal para as 

reduções das taxas de mortalidade41;64. 

 

Masiá et al, 2005, desenharam um estudo prospectivo onde pretendiam avaliar se a 

determinação da PCT se mantinha útil na previsão da etiologia (bacteriana vs atípica ou 

viral) e prognóstico em pacientes com PAC estratificados de acordo com o PSI42; o 

estudo baseou-se numa população de adultos (com idade igual ou superior a 15 anos) 

que recorriam ao hospital com sinais e sintomas compatíveis com pneumonia (n=251), 

dos quais 11 se veio a demonstrar posteriormente não ter pneumonia. A principal 

conclusão é que o papel da PCT em adultos com PAC varia com o índice de gravidade 

da escala PSI; enquanto que nas classes de risco mais baixo (I e II) valores elevados de 

PCT se correlacionam com a etiologia bacteriana – ajudando o clínico a decidir pelo 

início da terapia antimicrobiana –, nas classes de risco mais altas (III-V) os níveis estão 

elevados independentemente do microrganismo, mas associam-se a pior prognóstico, 

corroborando a ideia que a PCT é um bom marcador da gravidade da PAC42.  

Um estudo semelhante foi desenvolvido por Hedlund et al, 2000, avaliando 

prospectivamente 96 pacientes, com idade entre os 50 e 85 anos de idade, tratados em 

hospital por quadro de PAC. Além do valor da determinação da PCT na etiologia e no 

prognóstico, também se avaliou o papel da PCR. À admissão apenas 54% dos pacientes 
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tinham valores elevados de PCT (> 0,1 mcg/l), enquanto que todos tinham valores de 

PCR superiores a 10 mg/l; a gravidade da doença avaliada pela escala APACHE II foi 

fortemente associada com os níveis de admissão da PCT, mas não com os da PCR; 

houve correlação entre níveis elevados de PCT e a etiologia bacteriana, o que ajuda o 

clínico na hora de decidir pela instituição ou não da antibioterapia33. 

 

Chirouze et al, 2002, avaliaram a capacidade da PCT em diferenciar uma infecção 

bacteriémica de uma não bacteriémica em pacientes admitidos num hospital com 

suspeita de infecção adquirida na comunidade; eram incluídos no estudo pacientes de 

idade igual ou superior a 18 anos, admitidos por episódio agudo de febre; a cada um 

eram efectuadas colheitas de sangue para determinação dos valores de PCT, PCR e VS 

e realização de hemoculturas; os dois grupos (episódio bacteriano vs não bacteriano) 

foram comparados relativamente aos resultados e aos valores médios de PCT, PCR e 

VS; a capacidade diagnóstica de cada um foi determinada através da AUC das curvas 

ROC; para avaliar a capacidade da PCT excluir o diagnóstico de bacteriémia foi 

estabelecido como ponto de corte o valor associado a um VPN superior a 98%. Da 

análise dos resultados concluíram que valores de PCT inferiores a 0,4 ng/ml podem 

excluir infecção bacteriémica, devido ao elevado VPN associado (98,8%); e segundo 

que a PCT apresenta melhor performance no diagnóstico de bacteriémia, relativamente 

aos restantes marcadores avaliados. Foi, assim sugerido que a determinação dos níveis 

de PCT passe a fazer parte da estratégia diagnóstica inicial de pacientes com febre 

adquirida na comunidade; se os seus valores forem inferiores a 0,4 ng/ml, na ausência 

de evidência de gravidade, a antibioterapia pode ser protelada até novos dados ficarem 

disponíveis; com esta estratégia pode diminuir-se o recurso a hemoculturas e 

antibioterapias desnecessárias, o que resulta na diminuição dos custos associados18. 
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 Num comentário a este estudo, Nylen et al, 2002, chamaram à atenção o facto de 

o ensaio usado por Chirouze et al para a determinação dos valores de PCT, é pouco 

sensível, demonstrando com outro estudo que recorrendo a ensaios mais sensíveis (com 

pontos de corte de 0,05 ng/ml) os níveis de PCT podem apresentar uma vasta gama de 

valores antes de atingir os mínimos estabelecidos por Chirouze et al. Apesar dos 

resultados promissores do papel da PCT no diagnóstico dos processos infecciosos e 

inflamatórios, é necessário que estudos futuros recorram a ensaios de determinação da 

PCT mais sensíveis na diferenciação entre indivíduos saudáveis, doentes com infecções 

sistémicas não bacterianas e bacterianas57. 

 

A vasta ambiguidade da sintomatologia clínica, e a elevada taxa de resultados 

microbiológicos negativos, são responsáveis pela relutância da maioria dos clínicos em 

interromper ou não iniciar a antibioterapia; as doenças não bacterianas apenas são 

suspeitas após insucesso do tratamento com antibióticos, com todos os riscos potenciais 

envolvidos nessas situações. A determinação da PCT veio permitir a tomada de decisões 

de forma mais fundamentada, comparativamente aos parâmetros laboratoriais mais 

usados; num paciente com sintomatologia respiratória aguda, com infiltrado na 

radiografia de tórax, e repetidamente baixos valores de PCT, pode optar-se por uma 

atitude expectante, investigando-se outros possíveis diagnósticos.  

 

Christ-Crain et al, 2004, desenvolveram um estudo prospectivo onde pretendiam 

avaliar se uma estratégia terapêutica baseada na determinação de PCT poderia reduzir o 

uso de antibióticos nas infecções do ARI (Bronquite aguda, exacerbações da DPOC, 

asma ou pneumonia), com base nas conclusões de estudos anteriores, que estabeleciam 

a capacidade da PCT identificar infecções bacterianas. Para tal avaliaram 243 pacientes 
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com suspeita de infecção do ARI dividindo-os aleatoriamente em 2 grupos: o dos 

pacientes que recebiam antibioterapia standard e o dos pacientes que a recebiam de 

acordo com os valores de PCT. Neste grupo o início do antibiótico era orientado de 

acordo com os seguintes valores: não indicado se PCT inferior a 0,1 mcg/l, 

desencorajado se valores entre 0,1 – 0,25 mcg/l, indicado se valores de 0,25 a 0,5 mcg/l 

e fortemente indicado para valores superiores a 0,5 mcg/l. Concluíram que, em todos os 

subgrupos de diagnóstico, os valores de PCT reduziram a exposição aos antibióticos em 

50%, sem alterações significativas nos resultados clínicos e laboratoriais a curto e longo 

prazo; no caso específico da PAC, o interesse na determinação da PCT não está 

relacionado com a redução da exposição aos antibióticos, mas sim com a ajuda no DD, 

e consequentemente evitando a antibioterapia nos doentes com achados semelhantes não 

identificados como PAC19. 

 

Christ-Crain, Stolz, Bingisser et al, 2006, num ensaio randomizado usaram a medição 

de PCT para guiar o início e a duração da antibioterapia na PAC, partindo do princípio 

que a PCT está elevada nas infecções bacterianas e que as suas variações têm 

implicações no prognóstico; o grupo de controlo recebeu antibióticos de acordo com a 

prática clínica, enquanto que no grupo da PCT o antibiótico era iniciado de acordo com 

os níveis séricos de PCT e a probabilidade de infecção bacteriana: não indicado se 

valores inferiores a 0,1 mcg/l, e para valores crescentes até 0,5 mcg/l a indicação para 

início da antibioterapia aumentava fortemente. Concluíram que a antibioterapia guiada 

pela PCT reduz a exposição total aos antibióticos, as prescrições à admissão e a duração 

total da antibioterapia foi reduzida de uma média de 12 para 5 dias; correlacionando 

estes dados com o PSI, os doentes nas classes de risco IV e V e os doentes com 

hemoculturas positivas tinham maior duração da antibioterapia, comparativamente aos 
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das classes mais baixas I a III; a nível dos resultados a longo prazo, os dois grupos 

apresentaram resultados semelhantes – Figura 722. 

 

Figura 7  Algoritmo de decisão baseado na antibioterapia de acordo com Christ-Crain, Stolz, Bissinger 

et al (2006) 44 

 

 A relação existente entre a curva cinética da PCT e a actividade dos processos 

infecciosos sistémicos, permite o recurso às suas medições seriadas para monitorizar o 

curso e avaliar o prognóstico desses processos. 

 

Brunkhorst et al, 2002, num estudo prospectivo investigaram o valor da PCT sérica na 

avaliação do risco em pacientes com pneumonia. Para isso efectuaram um estudo 

prospectivo numa população de doentes não cirúrgicos internados numa UCI (n=205), 

tendo efectuado medições da PCT em todos aqueles em que o estado clínico era 

susceptível de vir a desenvolver pneumonia (n=93), comparando com a contagem de 

leucócitos, PCR, temperatura corporal e com a escala APACHE II. Para avaliar o valor 

prognóstico de cada parâmetro, comparou-se as suas determinações entre o grupo de 
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pacientes que sobreviveu e o grupo dos que faleceram durante o internamento na UCI. 

Concluíram que nenhum parâmetro clínico ou laboratorial isoladamente foi um 

indicador sensível do prognóstico de um doente com sintomatologia inicial de infecção. 

Na análise multivariada de todos os parâmetros, apenas a escala APACHE II mostrou 

significado estatístico na determinação do prognóstico, principalmente em fases 

avançadas da pneumonia, embora o RR de 1,1 seja extremamente baixo para se traduzir 

em significado clínico; a PCT, comparativamente à PCR e aos outros parâmetros 

apresenta melhor correlação com a previsão do prognóstico em casos de pneumonia 

severa, pois nas fases tardias da doença os não sobreviventes apresentavam valores mais 

elevados de PCT12. 

 

Também Boussekey et al, 2006, chegaram a conclusões semelhantes, através de um 

estudo com as características do anterior, mas direccionado para doentes ingressados 

numa UCI por PAC, e que se apresentam em estado crítico, isto é com PAC severa. 

Pretendiam estabelecer a relação entre a cinética da PCT e o desfecho clínico nessa 

população. Os resultados demonstraram um aumento nos valores de PCT entre o 

primeiro e o terceiro dia de internamento nos doentes cujo desfecho foi a morte, e 

diminuição nos que sobreviveram; na análise multivariada quatro variáveis foram 

associadas com o falecimento: ventilação invasiva (odds ratio 10), escala LOD (Logistic 

Organ Dysfunction – OR de 6,9), envolvimento multilobar (OR 5,6) e aumento da PCT 

entre o 1º e o 3º dia (OR de 4,5). A principal conclusão, tal como no estudo anterior, 

está relacionada com a associação entre o aumento nos valores de PCT nos primeiros 

dias de internamento e pior prognóstico, também se verificando o oposto10. 

Os mesmos autores, em 2005 já tinham desenvolvido um estudo dessas características, 

com conclusões semelhantes, apenas acrescentando o facto de que nos pacientes 
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admitidos numa UCI por quadro de PAC severa, valores iniciais elevados de PCT estão 

fortemente correlacionados com um prognóstico mais reservado, associando-se a 

complicações infecciosas (choque séptico, disfunção multiorgânica, ARDS, CID) e 

morte9. 

 

A maior parte dos estudos existentes sobre a PCT focam-se nas doenças 

infecciosas em geral, havendo poucos que se foquem especificamente na sua utilidade 

na PAC associada à SRIS. Hirakata et al, 2008, desenvolveram um estudo prospectivo 

em diferentes departamentos de medicina interna, e avaliaram a utilidade da medição da 

PCT em doentes com PAC associada ou não a SRIS, principalmente na diferenciação da 

PAC severa/moderada da leve, comparativamente ao desempenho da PCR. Apenas 

34,1%  dos doentes apresentavam valores de PCT positivos, enquanto que a quase 

totalidade tinha valores positivos de PCR (98,9%), o que significa que a PCR não é um 

bom marcador para a gravidade da PAC; por outro lado observou-se que usando como 

ponto de corte 0,5 ng/ml, a PCT apresentava uma especificidade e VPP de 93,3%, 

enquanto que aumentando o ponto de corte para 2,0 ng/ml esses valores aumentavam 

para 100%. Os achados deste estudo permitiram, mais uma vez, concluir pela utilidade 

da PCT na avaliação da gravidade da PAC, usando como ponto de corte valores de 0,5 e 

2,0 ng/ml, pois quando a PCT é positiva o doente tem maior probabilidade de 

desenvolver PAC moderada a severa (elevado VPP)34. 

 

O papel da PCT no diagnóstico de infecções bacterianas, previsão de 

prognóstico adverso e monitorização terapêutica, já foi diversas vezes documentado 

numa população de doentes hospitalizados em estado crítico; há poucos estudos acerca 

do seu papel em cuidados primários (CP), local onde cerca de 70% das infecções do 
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ARI são tratadas com antibioterapia sem o conhecimento exacto ou aproximado da 

etiologia. Por outro lado o diagnóstico exacto da etiologia bacteriana nas infecções do 

ARI em CP nem sempre é fácil devido ao limitado acesso a exames radiológicos, à falta 

de sensibilidade e especificidade da sintomatologia e dos exames microbiológicos e ao 

baixo VPP do marcador de infecção mais usado na prática clínica, a PCR. Após 

constatar estes factos, A. Holm, S. S. Pedersen, J. Nexoe et al, 2007, conduziram um dos 

primeiros estudos acerca do valor da PCT e da PCR em adultos com infecção do ARI 

em CP. O estudo prospectivo tinha como critério de inclusão pacientes com idade igual 

ou superior a 18 anos com o diagnóstico de infecção do ARI (n=364) efectuada pelo 

médico de família, e que pudessem ser seguidos em ambulatório; o valor dos 

marcadores biológicos era avaliado relativamente à capacidade de diagnosticar 

pneumonia, identificar a etiologia e avaliação dos resultados dentro de 4 semanas. A 

análise através das curvas ROC para a PCR e a PCT mostrou resultados semelhantes 

entre os dois marcadores, na previsão de pneumonia definida radiograficamente, no 

diagnóstico de infecção bacteriana e na determinação da necessidade de hospitalização, 

com AUC para a PCT de 0.73, 0.61 e 0.76 e para a PCR 0.79, 0.63 e 0.75, 

respectivamente. Ou seja, a nível dos CP, valores elevados de PCR e PCT estão 

significativamente associados com a pneumonia, infecção bacteriana e o risco de 

hospitalização dentro de 4 semanas, no entanto o VPP elevado associado a sensibilidade 

diminuída, traduz-se na sua pouca utilidade neste contexto36. 
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CONCLUSÃO 

 
 A abordagem precoce do doente com PAC é, tal como a do doente com outra 

infecção, essencial para decidir a estratégia terapêutica a seguir, e evitar a progressão 

para estadios mais severos de inflamação sistémica. Essa abordagem assenta em dois 

pilares: na informação recolhida pela história clínica e pelos sinais obtidos no exame 

objectivo, e nos parâmetros laboratoriais e imagiológicos. No entanto estas informações 

carecem de especificidade para a detecção precoce de processos infecciosos, e além 

disso estão muitas vezes sujeitos à variabilidade inter-observadores. No campo das 

pneumonias, o futuro reserva alguns factores que contribuem para o aumento na sua 

gravidade; por um lado o aumento exagerado nas resistências aos antibióticos 

existentes, associado à falta de desenvolvimento de moléculas mais eficazes; por outro 

lado o aumento na esperança média de vida da população, que se apresenta com 

múltiplas co-morbilidades e polimedicada, interferindo estes factores numa terapêutica 

eficaz. Estes dados salientam a importância de um melhor conhecimento dos factores 

que podem ajudar a melhorar a abordagem dos doentes com PAC.  

 

 A abordagem integrada deve fazer parte do diagnóstico e tratamento da PAC; os 

consensos são unânimes a considerar a identificação precoce como um dos primeiros 

passos, e a não administração de antibióticos em cada caso suspeito, devido ao aumento 

das resistências aos antimicrobianos. Recentemente as evidências científicas salientaram 

a importância dos biomarcadores para o diagnóstico específico de infecção bacteriana; 

entre esses, esta dissertação salienta a importância da determinação dos níveis séricos de 

PCT no caso específico das PAC. 
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 A PCT é induzida em resposta a estados inflamatórios ou infecciosos, 

particularmente quando graves, sendo o seu principal estímulo as endotoxinas 

bacterianas. A revisão sistemática dos principais estudos existentes até à data, sobre a 

importância da PCT nas infecções bacterianas do ARI, especificamente as PAC, permite 

inferir as seguintes afirmações: 

•  Os níveis séricos de PCT aumentam significativamente apenas nos casos de 

infecções bacterianas; 

• A sua determinação permanece útil na diferenciação entre infecções bacterianas 

e processos inflamatórios de etiologia não infecciosa, e na diferenciação entre 

etiologia bacteriana e viral; comparativamente à PCR – marcador de fase aguda mais 

frequentemente usado na clínica – a PCT apresenta maior especificidade para os 

estímulos infecciosos; 

• A determinação dos níveis séricos da PCT é pouco útil como marcador do 

diagnóstico da PAC; a capacidade diagnóstica da PCT, bem como os pontos de corte 

respectivos, estão dependentes do recurso a um ensaio suficientemente sensitivo, não 

só para detectar níveis elevados de PCT nos doentes com infecção sistémica severa 

bacteriana, como também para detectar níveis apenas moderadamente elevados, de 

forma a não se excluir infecções em estadios iniciais, ou localizadas a um órgão; 

•  Nas infecções do ARI um algoritmo que tenha em conta a relação entre os 

valores de PCT e o uso ou não de antibióticos, permite o seu uso de forma mais 

racional, principalmente ao individualizar as situações, e ao permitir a interrupção 

precoce do tratamento, sem prejuízo de um bom prognóstico a médio e longo prazo. 

A determinação da PCT revela-se útil como complemento das informações 

recolhidas na história clínica, pois ao permitir a diferenciação entre infiltrados 
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radiográficos pneumónicos dos associados a patologias pulmonares crónicas, o 

número de prescrições desnecessárias diminui consideravelmente. 

No caso específico da PAC, ainda não há certeza de a determinação da PCT ser útil 

na decisão de instituir ou não antibiótico; no entanto devido à relação existente entre 

níveis elevados de PCT e classes de risco mais altas do PSI, e consequentemente 

maior gravidade do quadro infeccioso, a determinação de PCT pode ajudar 

estabelecer a maior duração do tratamento nesses casos, e consequentemente menor 

duração nos casos associados a classes de risco do PSI inferiores, sem prejuízo do 

desfecho clínico; 

• A PCT é um excelente marcador para avaliar a gravidade da PAC; a variação 

nos níveis de PCT está relacionada com a evolução e o prognóstico da doença; em 

comparação com outros marcadores, mostrou melhor perfil na avaliação dos 

resultados a médio prazo e do prognóstico na PAC; em medições seriadas, o aumento 

nos níveis séricos de PCT está relacionado com a intensidade da resposta 

inflamatória sistémica, e consequentemente com um agravamento no estado geral do 

doente e piores resultados clínicos; por outro lado, valores iniciais muito elevados de 

PCT associam-se a pior prognóstico, nomeadamente a morte. 

 

A PCT tem um lugar de destaque na abordagem do paciente com PAC, 

complementando, e nunca devendo substituir uma história clínica completa e um bom 

exame objectivo, não só no momento em que se faz o diagnóstico como durante toda a 

evolução clínica; os seus níveis devem ser permanentemente avaliados com relação ao 

contexto clínico em que são pedidos; como biomarcador fornece informações adicionais 

relevantes, principalmente quando se fala de uma patologia tão frequente quanto a PAC. 
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Idealmente um ensaio óptimo deve ser o que tem uma sensibilidade suficiente para 

detectar concentrações de PCT circulantes em todos os indivíduos saudáveis.  

  

Estudos mais actuais têm incidido sobre outros biomarcadores – precursores da 

adrenomedulina, precursores do péptido natriurético auricular e copeptina69 – e a 

combinação de biomarcadores, na previsão de casos mais graves de sépsis e na 

diferenciação da etiologia bacteriana e viral; pensa-se que estes métodos podem 

melhorar o desempenho de cada marcador no DD etiológico das infecções do ARI; mais 

estudos prospectivos controlados são necessários para confirmar se esta modalidade 

pode eventualmente aumentar a capacidade diagnóstica e prognóstica na abordagem 

desses casos41.  

 

No futuro são necessários mais estudos para esclarecer melhor os pontos de 

discórdia existentes; os estudos deverão incidir em ensaios mais sensíveis para a 

determinação da PCT, e avaliar a sua maior capacidade como marcador do diagnóstico 

na PAC. Sugere-se também a realização de estudos que esclareçam melhor a relação 

entre a determinação de PCT e o tratamento, nomeadamente nos casos em que os níveis 

de PCT permanecem elevados, e se considera não haver resposta ao antibiótico, 

determinar ao fim de quantos dias se deve optar por outro esquema terapêutico; 

igualmente importante, seria um estudo que determinasse a segurança da suspensão do 

antibiótico logo após normalização dos níveis de PCT, antes de completar o número de 

dias actualmente definido. 
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