
Avaliação do potencial do DNA circulante livre de células (cfDNA) como 

biomarcador de gravidade em sepse 

Felipe Silva de Miranda1, Luciene Cristina Gastalho Campos1, Dayanne Silva Monteiro 

de Almeida1, Valério Garrone Barauna2, Livia Maria de Araújo Maia Cláudio2, Rebeca 

Caldeira Machado Berger2, Paula Frizera Vassallo3. 

¹Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC – Ilhéus (BA), Brasil.2 Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 

– Vitória (ES), Brasil. 3Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – Belo Horizonte (MG), Brasil 

Objetivo 

Avaliar os níveis de DNA circulante livre de células (cfDNA) e testar seu potencial 
como um novo biomarcador para determinar padrão de gravidade entre infecção, 
sepse e choque séptico e como preditor de ida à UTI destes pacientes. 

Métodos 

Conduziu-se um estudo prospectivo observacional. 104 pacientes foram 
divididos nos grupos infecção (n=28), sepse (n=35) e choque séptico (n=41). 
Amostras de sangue foram coletadas no momento do diagnóstico e abertura do 
Protocolo de Sepse. O cfDNA foi extraído do plasma. As concentrações de 
cfDNA foram mensuradas por qPCR. Foi utilizado um conjunto de primers 
nuclear (L1PA2-90) e mitocondrial (mt-cfDNA). Análises estatísticas foram 
realizadas nos softwares IBM SPSS 23.0 e MedCalc 19.8. Os resultados foram 
expressos em log 2 do número de cópias. 

Resultados 

As concentrações de cfDNA foram maiores de acordo com a gravidade da 
doença. Diferenças estatísticas significativas foram observadas nas 
quantificações de L1PA2-90 entre pacientes com infecção (Mediana: 17,4; IQR 
15,8-18,2) e sepse (Mediana: 18,6; IQR: 17,5-19,6) (p=0,001); e entre infecção 
e choque séptico (Mediana: 19,4; IQR: 18,2-21,6) (p=0,000). Contudo, para 
mtDNA, não foram observadas diferenças significativas entre pacientes com 
infecção (Mediana: 37,0; IQR: 35,9-38,2) e sepse (Mediana: 38,1; IQR: 36,0-
39,9) (p=0,07); apenas entre infecção e choque (Mediana: 38,2; IQR: 37,0-39,6) 
(p=0,006). A partir da análise da curva ROC, L1PA2-90 (AUC: 0,823; IC95%: 
0,728-0,917) e mtDNA (AUC: 0,679; IC95%: 0,558-0,801) tiveram menor poder 
discriminativo se comparado ao escore SOFA (AUC: 0,937; IC95%: 0,879-
0,995). Com relação à internação na UTI, foram observadas diferenças 
estatísticas significativas nas quantificações de L1PA2-90 e mtDNA entre os 
pacientes que não foram internados na UTI (Mediana: 18,2; IQR 16,5-19,3) / 
(Mediana: 37,5; IQR: 35,8-38,8) e os que foram internados na UTI 
(Mediana:19,1; IQR: 17,9-21,5) (p=0,004) / (Mediana: 38,2; IQR: 36,7-40,3) 
(p=0,026), respectivamente. Não houve diferenças significativas (p>0,05) entre 
as curvas ROC de L1PA2-90 (AUC: 0,708; IC95%:0,600-0,817), mtDNA (AUC: 
0,639; IC95%: 0,519-0,760) e SOFA (AUC: 0,727; IC95%: 0,622-0,831). 

Conclusão 

 cfDNA é um potencial biomarcador não-invasivo para aperfeiçoar o diagnóstico 
da sepse e monitorar o curso da doença. Estudos avaliando características do 
cfDNA como metilação são necessários para aumentar a sua especificidade.  


