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Objetivo: Descrever os biomarcadores preditivos para sepse neonatal tardia em sangue 
periférico de recém-nascidos pré-termo (RNPT) de muito baixo peso. Método: Foram 
dosados 27 citocinas por meio de um kit de alta precisão (Bio-Plex Pro Human Cytokyne 
27-plex Assay®) em sangue periférico, coletados no 2º e no 7º dia de vida, de RNPT com 
idade gestacional <34 semanas e peso de nascimento <1.500g, sem malformações 
congênitas, nascidos em um hospital universitário de Minas Gerais/Brasil, no período de 
setembro de 2015 a abril de 2016. Resultados: Foram realizadas as análises no sangue 
periférico coletados no 2º (n=36) e no 7º (n=36) dia de vida dos RNPT, subdivididos em 
3 grupos: controle, suspeita clínica de sepse com hemocultura negativa e sepse 
confirmada com hemocultura positiva. Observou-se, no sangue periférico do 2º dia de 
vida, que as citocinas IL-1ra (p=0,02) e IL-15 (p=0,02) apresentaram diferença entre os 
3 grupos. Ao analisar as relações significativas entre grupos, foi possível observar que a 
IL-1ra apresentou diferenças entre os grupos controle e suspeita clínica (p=0,04). No 
sangue periférico do 7º dia de vida, observou-se que as citocinas IL-1ra (p=0,00) e IL-8 
(p=0,03) apresentaram diferença entre os 3 grupos, sendo que a citocina IL-1ra 
apresentou diferença entre grupos controle e suspeita clínica (p=0,02) e também entre 
grupos controle e sepse confirmada (p=0,02). Conclusão: A citocina IL-1ra se destacou 
como potencial preditora de sepse neonatal tardia, tanto no sangue periférico coletado no 
2º dia, quanto no sangue coletado no 7º dia de vida. As citocinas IL-1ra, IL-8 e IL-15 
ainda são pouco exploradas como biomarcadores da sepse neonatal tardia. 
 
 
 
 


