
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;25(4):297-305

Colistina parenteral no tratamento de infecções 
graves: experiência em centro único

ARTIGO ORIGINAL

INTRODUÇÃO

O uso de colistina para tratar infecções causadas por microrganismos 
resistentes não é novo; em 1961, foi descrita a obtenção de melhora clínica 
com o tratamento com colistina em pacientes com infecções por Pseudomonas 
aeruginosa resistente a penicilina, canamicina e cloranfenicol.(1) Entretanto, 
a resistência a múltiplos fármacos é, atualmente, muito mais comum, e o 
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Objetivo: Descrever a experiência de 
um único centro com o uso de colistina 
para tratar infecções hospitalares causadas 
por bactérias Gram-negativas resistentes 
a múltiplos fármacos e identificar fatores 
associados com lesão renal aguda e 
mortalidade.

Métodos: Estudo longitudinal re-
trospectivo que avaliou pacientes grave-
mente enfermos, com infecções causadas 
por bactérias Gram-negativas resistentes 
a múltiplos fármacos. Foram conside-
rados elegíveis para este estudo, durante 
o período compreendido entre janeiro e 
dezembro de 2008, todos os pacientes 
adultos com necessidade de tratamento 
com colistina endovenosa (colistimetato 
de sódio). As informações coletadas in-
cluem dados demográficos, diagnóstico, 
duração do tratamento, presença de lesão 
renal aguda e mortalidade em 30 dias.

Resultados: A colistina foi utilizada 
para tratar uma infecção em 109 de 789 
pacientes (13,8%) admitidos à unidade de 
terapia intensiva. A mortalidade em 30 dias 
observada nestes pacientes foi de 71,6%. 
Vinte e nove pacientes (26,6%) tinham 
lesão renal prévia ao tratamento com 
colistina, sendo que seis deles conseguiram 
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recuperar a função renal, mesmo durante 
o tratamento com colistina. Vinte e um 
pacientes (19,2%) desenvolveram lesão 
renal aguda durante o tratamento com 
colistina, sendo que 11 destes pacientes 
necessitaram ser submetidos à diálise. A 
variável independentemente associada 
com a presença de lesão renal aguda foi a 
pontuação segundo o sistema Sequential 
Organ Failure Assessment no início do 
tratamento com colistina (OR=1,46; 
IC95%=1,20-1,79; p<0,001). Idade 
(OR=1,03; IC95%=1,00-1,05; p=0,02) 
e uso de vasopressores (OR=12,48; 
IC95%=4,49-34,70; p<0,001) foram 
fatores associados a óbito, segundo um 
modelo de regressão logística.

Conclusões: Disfunção de órgão 
quando do início do tratamento com 
colistina associou-se com lesão renal aguda. 
Em um pequeno grupo de pacientes, 
pudemos observar uma melhora da função 
renal durante o tratamento com colistina. 
Idade e uso de vasopressores associaram-se 
a óbito.
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problema continua a piorar nas unidades de terapia 
intensiva (UTI). P. aeruginosa, Acinetobacter baumannii 
e Enterobacteriaceae resistentes a carbapenens desafiam 
os profissionais de saúde em todo o mundo, inclusive no 
Hospital Universitário da Universidade de Londrina, onde 
foram relatados 17 casos de pneumonia associada a venti-
lador (PAV) causada por A. baumannii OXA-23, um pro-
dutor de carbapenemase.(2) Foram descritos muitos outros 
surtos;(3-5) contudo, é difícil controlar esses surtos e nem 
sempre se obtém sucesso, sendo que, em muitos hospitais, 
esses microrganismos são endêmicos.(6-8) Muitos fatores se 
associam com infecções hospitalares causadas por bacté-
rias resistentes a múltiplos fármacos, inclusive uso prévio 
de antimicrobianos de amplo espectro, uso excessivo de 
antibióticos em pacientes com condições inflamatórias, 
uso empírico em longo prazo de antibióticos, presença de 
dispositivos invasivos, duração da permanência, admissão 
à UTI, idade, choque séptico, presença de comorbidades e 
gravidade da doença.(9-11)

O estudo SENTRY relatou suscetibilidade à polimixina 
B em diversos bacilos Gram-negativos entre 2001 e 2004. 
A sensibilidade ao imipenem foi de cerca de 80% em todas 
as amostras de Acinetobacter spp. e P. aeruginosa, sendo 
que, com a polimixina B, excedeu a 97%; entretanto, 
foram detectados, nessas amostras, altos níveis de 
resistência a outros fármacos.(12) Uma nova investigação 
microbiológica no SENTRY avaliou amostras de 2006 a 
2009 e demonstrou uma tendência temporal à redução 
na sensibilidade de Acinetobacter spp. e Klebsiella spp ao 
imipenem em todas as regiões geográficas. Exceto no que 
ser refere a Acinetobacter spp. e Klebsiella spp. das regiões 
Ásia-Pacífico e América Latina,(13) a maioria dos isolados 
permaneceu sensíveis às polimixinas.

As taxas de mortalidade podem atingir até 40%(14,15) 
e estão relacionadas, por exemplo, a doses de polimixina 
B <200mg por dia, presença de sepse grave ou choque 
séptico, ventilação mecânica, insuficiência renal, idade 
e comorbidades.(16,17) Desde os primeiros estudos sobre 
o assunto, foi relatada nefrotoxicidade relacionada às 
polimixinas.(18) Segundo alguns relatos, até 32% dos 
pacientes em uso de colistina desenvolvem lesão renal 
aguda (LRA). Os fatores predisponentes podem incluir 
idade, disfunção renal prévia, uso de outros fármacos 
nefrotóxicos, dose elevada de colistina e pontuação Acute 
Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) 
elevada.(15,19) Recentemente, foi relatada uma incidência 
menor de insuficiência renal associada com o tratamento 
com colistina, tendo o fármaco sido bem tolerado 
em pacientes gravemente enfermos com função renal 
normal.(20-23)

A finalidade deste estudo foi descrever a experiência em 
um único centro com o uso de colistina para tratar infecções 
hospitalares causadas por bactérias Gram-negativas 
resistentes a múltiplos fármacos, e identificar os fatores 
associados com LRA e mortalidade.

MÉTODOS

Delineamento do estudo e pacientes

Este estudo foi uma análise retrospectiva de dados 
coletados de forma prospectiva na base de dados de uma 
UTI. Trata-se de estudo longitudinal, que visou avaliar 
pacientes gravemente enfermos com infecção hospitalar 
causada por bactérias Gram-negativas resistentes a 
múltiplos fármacos tratados por via parenteral com 
colistina na UTI de um hospital geral universitário.

A UTI de adultos do Hospital Universitário da 
Universidade Estadual de Londrina admite pacientes 
clínicos e cirúrgicos. Ela conta com 17 leitos e taxa de 
ocupação acima de 90% durante o ano.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local 
(número da aprovação: 284/05) e foi realizado em 
conformidade com os padrões éticos estabelecidos na 
Declaração de Helsinque, de 1964, e suas subsequentes 
atualizações. O comitê de ética local dispensou a 
necessidade de obter a assinatura de um termo de 
consentimento livre e esclarecido.

Os pacientes foram identificados pela base de dados 
do Comitê de Controle de Infecção Hospitalar. Todos 
os pacientes adultos, que necessitaram de tratamento 
endovenoso com colistina (colistimetato de sódio) entre 
janeiro e dezembro de 2008, foram considerados elegíveis 
para este estudo. Realizamos uma coleta consecutiva, que 
incluiu todos os pacientes elegíveis durante o período do 
estudo. Para pacientes admitidos à UTI por mais de uma 
vez durante período do estudo, foi considerada para análise 
a primeira admissão, na qual foi empregado tratamento 
com colistina. Os critérios de exclusão foram idade abaixo 
dos 18 anos, uso de colistina por menos de 48 horas, uso 
de colistina antes da admissão à UTI, uso de polimixina B 
e ocorrência de óbito em menos de 48 horas.

Coleta dos dados

Para cada paciente, os dados clínicos foram extraídos 
da base de dados da UTI. A base de dados incluía variáveis 
como idade, gênero, diagnóstico e data de admissão 
ao hospital e à UTI, primeiro dia de uso e duração do 
tratamento com colistina, data e condição vital na alta 
da UTI e do hospital. Analisamos também dados sobre o 
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foco de infecção, as datas das culturas positivas e os testes 
de suscetibilidade a antimicrobianos. A base de dados 
incluía as pontuações APACHE II das primeira 24 horas 
na UTI(24) e a presença ou ausência de comorbidades. 
Foram também registrados efeitos colaterais associados 
ao uso de colistina, disfunção de órgãos, choque séptico, 
ventilação mecânica invasiva, diálise e uso concomitante 
de vancomicina, anfotericina B, aminoglicosídeos, 
diuréticos e vasopressores. Para avaliação da disfunção de 
órgãos, foi calculado durante a permanência na UTI o 
escore Sequential Organ Failure Assessment (SOFA).(25)

Variáveis e definições

O desfecho primário foi definido como mortalidade 
de 30 dias por todas as causas. Foram adotados os 
critérios do Centers for Disease Control (CDC)(26) para 
diagnóstico de infecção hospitalar. Para diagnóstico de 
sepse, foram adotados os critérios do consenso American 
College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine 
(ACCP/SCCM).(27) Para cada um dos seis sistemas de órgãos 
avaliados pelo escore SOFA (neurológico, cardiovascular, 
respiratório, renal, hematológico e hepático), a insuficiência 
de órgão foi definida como um escore >2.(25)

A medicação em estudo foi colistimetato de sódio 
(Promixin®, Opem Pharmaceuticals, 80mg = 1.000.000IU). 
Pacientes com clearance de creatinina (ClCr) >80mL/minuto 
receberam colistina na dose de 5mg/kg/dia; pacientes com 
ClCr entre 30 e 80mL/minuto receberam 2,5mg/kg/dia 
e pacientes com ClCr <30mL/minuto receberam entre 
1 e 1,5mg/kg/dia. O clearance de creatinina foi estimado 
utilizando a fórmula de Cockcroft-Gault.(28) A dose foi 
calculada com base no peso do paciente, e a duração do 
tratamento foi determinada segundo as recomendações 
do Comitê de Controle de Infecção Hospitalar local. Após 
hemodiálise, foi administrada uma dose adicional de 80 
a 160mg. Em todos os pacientes incluídos neste estudo, o 
protocolo do tratamento cumpriu as diretrizes do Comitê de 
Controle de Infecção Hospitalar. Os tratamentos combinados 
possíveis, recomendados por essas diretrizes foram colistina 
associada com carbapenens e/ou glicopeptídeos ou linezolida. 
Para infecções com documentação microbiológica, a 
suscetibilidade antimicrobiana foi testada utilizando um 
método automatizado (MicroScan®, Dade Behring).

Uso de diuréticos foi definido como furosemida em 
dose ≥40mg ao dia por pelo menos 24 horas durante o tra-
tamento com colistina. O uso de vancomicina, anfoterici-
na B ou aminoglicosídeos foi considerado se a medicação 
fosse empregada por 48 horas durante o tratamento com 

colistina. A análise do uso de vasopressores considerou os 
fármacos dopamina, noradrenalina ou adrenalina.

LRA foi identificada segundo as definições KDIGO(29) 
como um aumento de 0,3mg/dL na creatinina dentro de 
um período de 48 horas; ou o aumento da creatinina para 
1,5 vez ou mais o nível basal, que se soubesse ou presumisse 
ter ocorrido dentro dos últimos 7 dias. Para fins de análise 
estatística, os pacientes foram divididos entre os com ou sem 
LRA durante o uso de colistina. Pacientes em tratamento 
de substituição renal antes de iniciar o tratamento com 
colistina foram agrupados em uma terceira categoria 
(presença de lesão renal antes da colistina), o que não teve 
efeitos na análise dos fatores associados com LRA.

Análise estatística

A análise estatística descritiva utilizou mediana e 
variações interquartis ou média e desvio padrão para 
descrever as variáveis contínuas, segundo a distribuição 
dos dados. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para 
avaliar a distribuição normal dos dados. Para a descrição 
das variáveis categóricas, foi utilizada percentagem. 
Os dados são apresentados utilizando tabelas. O teste 
qui-quadrado foi utilizado para comparar as variáveis 
categóricas, e o teste de Mann-Whitney foi utilizado para 
as variáveis contínuas. As variáveis dependentes testadas na 
análise univariada para óbito e LRA foram: gênero, idade, 
comorbidades, duração da permanência no hospital e na 
UTI antes da prescrição de colistina, ventilação mecânica, 
uso concomitante de outros antibióticos, diuréticos e 
vasopressores, microrganismo e foco de infecção. Para o 
modelo de regressão logística, as variáveis para as quais 
os valores de p fossem ≤0,2 na análise univariada foram 
incluídos um a um, em um método de progressão gradual. 
Os resultados foram descritos como frequência, odds ratio 
(OR) e intervalo de confiança de 95% (IC95%), medianas 
e faixas interquartis. A sobrevivência dos pacientes 
é descrita utilizando um modelo de Cox de riscos 
proporcionais, considerando os fatores de confusão. Foi 
aplicado um método de progressão gradual para inserir 
as variáveis relevantes sequencialmente e, verificando-as, 
removendo aquelas não significantes. Os resultados são 
descritos como taxa de risco (HR) e IC95%. Valor de p 
de 0,05 foi considerado significante. A área sob a curva 
ROC foi utilizada para avaliar a precisão e comparar o 
desempenho do APACHE II e SOFA para discriminar 
os sobreviventes dos não sobreviventes. Os dados foram 
analisados utilizando o programa Medcalc 12 (MedCalc 
Software, Bélgica).
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RESULTADOS

Pacientes, focos de infecção e microrganismos

Durante o período do estudo, foi usada colistina para 
tratar uma infecção em 109 (13,8%) dos 789 pacientes 
admitidos à UTI. As características basais dos pacientes 
estão resumidas na tabela 1. Estes pacientes tinham idade 
mediana de 66 (48-75) anos, sendo predominantemente 
do gênero masculino (66,1%). O escore APACHE II 
mediano, quando da admissão à UTI, foi de 25 (20-32). O 
escore SOFA mediano, quando da admissão à UTI, foi de 
9 (6-12), e não houve diferença significante na comparação 
com o escore SOFA no início do tratamento com colistina 
(8 [6-11]; p=0,142). A mortalidade de 30 dias observada 
nestes pacientes foi de 71,6%. Em 79 (72,5%) pacientes, 
o uso de colistina foi iniciado empiricamente, antes de se 
obterem resultados das culturas, segundo as diretrizes do 
Comitê de Controle de Infecção Hospitalar. O tratamento 
com colistina foi iniciado, em média, 10 (6-14,2) dias após 
a admissão à UTI. A mediana da creatinina sérica foi de 
1,25 (0,93-2,11) mg/dL por ocasião da admissão à UTI, 
e de 1,49 (0,90-2,29) mg/dL por ocasião do início do 
tratamento com colistina. Vinte e um (19,2%) pacientes 
desenvolveram LRA, 11 dos quais necessitaram de diálise 
após iniciar colistina, e 9 necessitaram de terapia diurética. 
Foi aplicada ventilação mecânica invasiva em 105 (96,3%) 
pacientes, com duração média de 12,4±8,8 dias. Foram 
utilizados vasopressores em 73 (66,9%) pacientes, por 
uma média de 3,2±4,6 dias.

PAV foi o foco de infecção mais frequente (76/109; 
69,7%), seguido por infecção da corrente sanguínea 
(15/109; 13,7%), infecção de foco cirúrgico (8/109; 
7,3%), infecção do trato urinário (7/109; 6,4%), 
peritonite (2/109; 1,9%) e infecção da pele e tecidos 
moles (1/109; 0,9%). As infecções foram confirmadas 
microbiologicamente em 102 pacientes, e 7 casos de 
PAV tiveram culturas negativas. Entre os pacientes com 
culturas positivas, A. baumannii foi isolado em 52 casos 
(50,9%) e foi o microrganismo causal em 48 pacientes 
com PAV e 3 pacientes com infecção da corrente 
sanguínea. P. aeruginosa foi isolado em 23 (22,5%) 
pacientes e foi o agente etiológico em 10 pacientes 
com PAV e em 4 pacientes com infecção da corrente 
sanguínea. Oito casos (7,8%) foram positivos para ambos 
os microrganismos (A. baumannii e P. aeruginosa), sete 
nas secreções traqueais e um na hemocultura. Outros 
microrganismos isolados menos frequentemente incluíram 
Candida sp. (3,9%), Escherichia coli (2,9%), Enterococcus 
faecium (1,9%), Stenotrophomonas maltophilia (1,9%), 

Tabela 1 - Características gerais dos 109 pacientes tratados com colistina

Resultados

Gênero masculino 72 (66,1)

Idade (anos) 66 (48-75)

Duração da permanência na UTI (dias) 21 (12,75-31)

Duração da permanência no hospital (dias) 32 (20-53,5)

APACHE II 25 (20-32)

SOFA na admissão à UTI 9 (6-12)

SOFA no início do tratamento com colistina 8 (6-11)

Uso associado de vancomicina 35 (32,11)

Uso associado de anfotericina B 5 (4,59)

Uso associado de aminoglicosídeos 5 (4,59)

Uso associado de diuréticos 38 (34,86)

Uso associado de vasopressores 73 (66,97)

Ventilação mecânica 105 (96,33)

Duração do tratamento (dias) 10 (5-15)

Início empírico do tratamento 79 (72,48)

Concordância com culturas positivas (n=79) 58 (73,42)

Dias até o início do tratamento 10 (6-14,25)

Creatinina na admissão à UTI (mg/dL) 1,25 (0,93-2,11)

Creatinina no início do tratamento (mg/dL) 1,49 (0,90-2,29)

Lesão renal aguda

Pacientes em hemodiálise antes do tratamento 29 (26,61)

Pacientes não em hemodiálise antes do tratamento (n=80)

Ausência de lesão renal aguda 59 (73,75)

Presença de lesão renal aguda 21 (26,25)

Mortalidade hospitalar por todas as causas 91 (83,49)

Mortalidade aos 30 dias por todas as causas 78 (71,56)
UTI - unidade de terapia intensiva; APACHE II - Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation II ; SOFA - Sequential Organ Failure Assessment. Resultados expressos por 
número (%) ou mediana (25%-75%).

Enterobacter cloacae (1,9%), Staphylococcus aureus (0,9%), 
Delftia acidovorans (0,9%), Staphylococcus haemolyticus 
(0,9%), Klebsiella pnuemoniae (0,9%), Burkholderia 
cepaia (0,9%) e Providencia stuarti (0,9%). Todos os 
isolados de A. baumannii e P. aeruginosa demonstraram 
resistência a carbapenens, aminoglicosídeos, quinolonas, 
ampicilina-sulbactam e piperacilina-tazobactam.

Fatores associados à lesão renal aguda

Vinte e nove pacientes tinham lesão renal e estavam em 
uso de diálise antes do tratamento com colistina, de forma 
que não foram incluídos na análise de fatores de risco para 
desenvolvimento de LRA. Entre estes pacientes em diálise 
antes do tratamento com colistina, observamos que 7/29 
(24,1%) conseguiram recuperar sua função renal e dispen-
sar a diálise, mesmo durante o tratamento com colistina.
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Durante o período do estudo, 21 de 80 pacientes 
(26,2%) analisados preencheram os critérios de LRA 
durante o uso de colistina. Não houve diferença entre os 
grupos (com e sem LRA) quanto a qualquer das variáveis 
avaliadas, exceto para o escore SOFA no início do 
tratamento (OR=1,46, IC95%=1,2-1,79; p<0,001), uso 
de fármacos vasopressores (OR=4,72, IC95%=1,25-17,8; 
p=0,010) e creatinina sérica no início do tratamento 
(OR1,94, IC95%=1,12-3,38; p=0,010). No modelo de 
regressão logística, a variável independentemente associada 
com a presença de LRA foi o escore SOFA no início do 
tratamento com colistina (OR=1,46, IC95%=1,20-1,79; 
p<0,001; Tabela 2).

Fatores associados ao óbito

A análise univariada demonstrou que idade 
(OR=1,02, IC95%=1,00-1,04; p=0,028), escore SOFA 
no primeiro dia de tratamento com colistina (OR=1,30, 
IC95%=1,12-1,51; p=0,001) e uso de vasopressores 
(OR=11,17, IC95%=4,24-29,40; p<0,001) se associaram 
ao óbito. No modelo de regressão logística, idade 
(OR=1,03, IC95%=1,00-1,05; p=0,027) e uso de 
vasopressores (OR=12,48, IC95%=4,49-34,70; p<0,001) 
associaram-se independentemente com óbito (Tabela 3).

Foram usadas curvas ROC para analisar os dados 
referentes aos escores APACHE II e SOFA, quando da 
admissão à UTI, e o escore SOFA no primeiro dia de 

tratamento com colistina. As áreas sob a curva foram de 
0,545 (IC95%=0,447-0,641; p=0,449) para o APACHE II; 
0,530 (IC95%=0,432-0,626; p=0,618) para o escore SOFA 
no dia da admissão à UTI; e 0,724 (IC95%=0,631-0,806; 
p<0,001) para o escore SOFA no primeiro dia de tratamento 
com colistina. O ponto de corte para o escore APACHE II 
foi 30 (34,6% de sensibilidade e 83,8% de especificidade); 
o ponto de corte para o escore SOFA foi 8 (56,4% de 
sensibilidade e 54,8% de especificidade) na admissão à UTI 
e 9 (47,4% de sensibilidade e 90,3% de especificidade) no 
primeiro dia de tratamento com colistina.

Não houve diferenças na probabilidade de sobrevivência 
para os grupos de pacientes divididos segundo a presença 
de LRA (HR=1,019, IC95%=0,646-1,608; p=0,933); 
entretanto, o uso de vasopressores foi um fator determinante 
para a probabilidade de sobrevivência após 30 dias 
(HR=4,093, IC95%=2,286-7,326; p<0,001) (Figura 1).

DISCUSSÃO

O tratamento com colistina foi frequente na amostra 
do estudo, já que 13,8% dos pacientes da UTI adquiriram 
infecções hospitalares causadas por microrganismos 
resistentes a múltiplos fármacos, durante o período do 
estudo. Na maioria dos pacientes, estiveram presente 
infecções microbiologicamente documentadas e infecções 
por A. baumannii e P. aeruginosa resistentes a carbapenemas. 
LRA foi frequente nestes pacientes, e em muitos não pôde 

Tabela 2 - Análise univariada e multivariada dos fatores associados com lesão renal aguda em 80 pacientes tratados com colistina

Análise univariada Regressão logística

Odds ratio IC95% Valor de p Odds ratio IC95% Valor de p

Gênero masculino 1,654 0,578-4,732 0,352

Idade (anos) 1,003 0,977-1,029 0,843

Duração da permanência na UTI (dias) 0,956 0,911-1,002 0,029

Duração da permanência no hospital (dias) 0,975 0,951-0,999 0,018

APACHE II 1,017 0,945-1,094 0,657

SOFA na admissão à UTI 1,082 0,930-1,258 0,304

SOFA no início do tratamento com colistina 1,467 1,202-1,789 <0,001 1,467 1,202-1,789 <0,001

Uso associado de vancomicina 1,529 0,559-4,181 0,409

Uso associado de anfotericina B 0,933 0,092-9,498 0,953

Uso associado de aminoglicosídeos 1,425 0122-16,579 0,781

Uso associado de diuréticos 0,425 0,137-1,315 0,123

Uso associado de vasopressores 4,727 1,255-17,802 0,010

Ventilação mecânica 3,486 0,180-67,546 0,408

Duração do tratamento (dias) 0,940 0,867-1,020 0,117

Creatinina na admissão à UTI (mg/dL) 1,071 0,630-1,823 0,802

Creatinina no início do tratamento (mg/dL) 1,949 1,124-3,380 0,010
IC95% - intervalo de confiança de 95%; UTI - unidade de terapia intensiva; APACHE II - Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II; SOFA - Sequential Organ Failure Assessment.
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Tabela 3 - Análise univariada e multivariada dos fatores associados com a mortalidade aos 30 dias em 109 pacientes tratados com colistina

Análise univariada Regressão logística

Odds ratio IC95% Valor de p Odds ratio IC95% Valor de p

Gênero masculino 0,909 0,379-2,177 0,831

Idade (anos) 1,023 1,002-1,044 0,028 1,027 1,003-1,052 0,027

APACHE II 1,021 0,970-1,074 0,426

SOFA na admissão à UTI 1,040 0,929-1,163 0,495

SOFA no início do tratamento com colistina 1,303 1,121-1,516 0,001

Uso associado de vancomicina 1,522 0,601-3,857 0,368

Uso associado de anfotericina B 1,622 0,174-15,111 0,658

Uso associado de aminoglicosídeos 1,622 0,174-15,111 0,658

Uso associado de diuréticos 0,963 0,403-2,300 0,932

Uso associado de vasopressores 11,175 4,247-29,402 <0,001 12,485 4,492-34,703 <0,001

Ventilação mecânica 0,833 0,083-8,332 0,875

Início empírico do tratamento 2,105 0,861-5,149 0,103

Concordância com culturas positivas (n=79) 0,437 0,113-1,689 0,230

Dias para início do tratamento 1,001 0,940-1,065 0,982

Creatinina na admissão à UTI (mg/dL) 1,010 0,744-1,370 0,950

Creatinina no início do tratamento (mg/dL) 1,187 0,812-1,734 0,365

Lesão renal aguda 1,530 0,905-2,586 0,102
IC95% - intervalo de confiança de 95%; UTI - unidade de terapia intensiva; APACHE II - Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II; SOFA - Sequential Organ Failure Assessment.

Foi descrito um aumento na incidência de infecções 
causadas por A. baumannii e P. aeruginosa em pacientes 
gravemente enfermos. Doença maligna, hemodiálise e 
permanência na UTI são riscos conhecidos para infecção 
causada por A. baumannii resistente à imipenem.(9) O uso 
prévio de antibióticos beta-lactâmicos e fluorquinolonas, 
doença neurológica, infecção do trato urinário, nefropatia 
e admissão à UTI se associam com infecções por cepas de 
P. aeruginosa produtoras de metalo-beta-lactamase.(10)

A nefrotoxicidade das polimixinas foi descrita desde 
os primeiros estudos sobre o assunto, sendo relatado sua 
associação com doses mais elevadas do fármaco.(18) Outros 
fatores podem também estar envolvidos. Em 1970, 
Koch-Weser et al. analisaram 317 cursos terapêuticos e 
encontraram que 20,2% se associaram a toxicidade renal.(19) 
Além da dose de colistina, a existência prévia de disfunção 
renal, o uso simultâneo de cefalotina, a duração do tratamento 
e a idade se associaram com LRA. Não houve ajuste para a 
gravidade da doença; entretanto, enquanto a LRA foi mais 
frequente em pacientes que utilizaram vasopressores, essa 
associação não foi estatisticamente significante.(19)

Levin et al. relataram que 32% dos pacientes mostra-
ram níveis de creatinina >1,5mg/dL com uma dose média 
de colistina de 152,8mg.(15) Recentemente, outro estudo, 
com cerca de 65% dos pacientes oriundos de UTI, relatou 

Figura 1 - Regressão de riscos proporcionais de Cox avaliando a probabilidade 
de sobrevivência de pacientes tratados com colistina segundo o uso de 
vasopressores. Tempo = dias; taxa de risco = 4,093 (intervalo de confiança de 
95%: 2,286-7,326); p<0,001.

ser associada com colistina, já que ocorreu até mesmo antes 
do início do tratamento com colistina. O escore SOFA, 
no primeiro dia do tratamento com colistina, associou-se 
com piora da função renal. LRA não se associou com 
maior mortalidade. Idade e necessidade de vasopressor 
foram fatores associados com óbito.
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forma prospectiva, apresenta pontos fracos inerentes. 
A amostra de 109 pacientes pode ter resultado em um 
poder estatístico insuficiente para identificar outros fatores 
associados com os desfechos avaliados. Nosso estudo não 
apresenta dados sobre testes de sensibilidade à colistina, e 
este fator pode ter contribuído para tratamentos ineficazes 
e subsequentemente às taxas elevadas de mortalidade 
observadas. A dose recomendada para tratamento dessas 
infecções, por ocasião da coleta dos dados, pode ser 
considerada baixa. Nosso estudo também não dispõe de 
dados a respeito de outras intervenções potencialmente 
nefrotóxicas, de forma que não podemos atribuir a 
ocorrência de LRA exclusivamente ao uso de colistina. Um 
estudo populacional recente a respeito da farmacocinética 
da colistina sugere o uso de doses superiores às empregadas 
em nossos pacientes.(31) As definições KDIGO para LRA 
não incluíram dados a respeito do volume urinário, já 
que nossa base de dados não incluía essa informação. 
Assim, o diagnóstico de LRA pode ter sido subestimado 
na presente amostra. Apesar disso, algumas relevantes 
informações clínicas emergem deste estudo. Neste grupo 
de pacientes gravemente enfermos, LRA não foi associada 
com aumento da mortalidade. Apesar de LRA ter sido 
descrita como um importante efeito adverso da colistina, 
foi possível observar melhora da função renal em pacientes 
com boa resposta clínica ao tratamento com colistina.

CONCLUSÃO

Concluímos que nosso estudo descreve a experiência em 
um único centro com o uso de colistina para tratamento 
de infecções hospitalares. Identificamos uma elevada 
frequência de pacientes com infecções causadas por bactérias 
Gram-negativas resistentes a múltiplos fármacos, e estes 
pacientes tiveram elevadas taxas de mortalidade; entretanto, 
encorajamos o uso de colistina para estes pacientes, já que é 
uma das últimas opções terapêuticas restantes para tratar estas 
infecções. Lesão renal aguda associou-se a escores SOFA mais 
altos no início do uso de colistina. Em um pequeno grupo de 
pacientes, pudemos observar uma melhora da função renal 
durante o tratamento com colistina. Idade e vasopressores 
associaram-se com taxas de mortalidade mais elevadas.

que 14% dos pacientes desenvolveram LRA. A dose 
terapêutica foi de 5mg/kg para pacientes com função 
renal normal, tendo sido ajustada à medida do declínio do 
ClCr. Escore APACHE II, idade, duração da permanência 
e comorbidades não mostraram associação com LRA.(30)

Em nossos pacientes, observamos que ocorreu um 
aumento nos níveis de creatinina mesmo antes do uso de 
colistina, e a ocorrência de LRA se associou com escores 
SOFA mais altos no início do tratamento. Assim, não 
pudemos atribuir a ocorrência de LRA exclusivamente ao 
uso de colistina, mas como parte do diagnóstico de falência 
de múltiplos órgãos em razão da gravidade da doença, 
assim como a outros fatores, como agentes potencialmente 
nefrotóxicos administrados concomitantemente. Entretanto, 
também observamos um grupo de pacientes que recuperou 
sua função renal durante o uso de colistina, provavelmente 
devido ao controle da infecção, à recuperação do choque e 
à melhora clínica. Dados de publicações recentes sugerem 
que a colistina seja uma intervenção terapêutica segura 
para tratar infecções causadas por bactérias Gram-negativas 
resistentes a múltiplos fármacos.(21-23)

A taxa de mortalidade observada em nosso estudo foi 
elevada, e os dados referentes à duração da permanência na UTI 
indicam evoluções precoces para óbito. Nenhum dos escores 
avaliados pelas curvas ROC teve bom desempenho, com áreas 
sob a curva <0,8. Idade e necessidade de vasopressores foram 
fatores de risco associados a óbito. Considerando as atuais 
recomendações de doses mais elevadas para tratar infecções 
graves, especulamos que nossos resultados de elevadas taxas 
de mortalidade poderiam ser devido às doses diárias mais 
baixas administradas aos nossos pacientes.

Em um dos primeiros relatos a respeito da reintrodução 
de colistina na prática clínica, Levin et al. relataram o uso 
de doses de 2,5 a 5mg/kg para o tratamento de infecções 
causadas por A. baumannii e P. aeruginosa em 59 pacientes, 
e descreveram uma mortalidade de 42%.(15) A mortalidade, 
nesses pacientes, pode estar relacionada a diversos fatores de 
risco,(17) inclusive baixas doses de polimixina B.(16)

Algumas limitações devem ser consideradas em nosso 
estudo. O delineamento retrospectivo do estudo, apesar 
de analisar dados de uma base de dados coletados de 

Objective: To describe a single center experience involving 
the administration of colistin to treat nosocomial infections 
caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria and 
identify factors associated with acute kidney injury and 
mortality.

ABSTRACT Methods: This retrospective longitudinal study evaluates 
critically ill patients with infections caused by multidrug-resistant 
Gram-negative bacteria. All adult patients who required treatment 
with intravenous colistin (colistimethate sodium) from January 
to December 2008 were considered eligible for the study. Data 
include demographics, diagnosis, duration of treatment, presence 
of acute kidney injury and 30-day mortality.



304 Tanita MT, Carrilho CM, Garcia JP, Festti J, Cardoso LT, Grion CM

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;25(4):297-305

Keywords: Colistin/therapeutic use; Intensive care; Cross 
infection/drug therapy; Acinetobacter baumannii; Pseudomonas 
aeruginosa; Acute kidney injury; Death

Results: Colistin was used to treat an infection in 109 
(13.8%) of the 789 patients admitted to the intensive care 
unit. The 30-day mortality observed in these patients was 
71.6%. Twenty-nine patients (26.6%) presented kidney 
injury prior to colistin treatment, and six of these patients 
were able to recover kidney function even during colistin 
treatment. Twenty-one patients (19.2%) developed acute 
kidney injury while taking colistin, and 11 of these patients 
required dialysis. The variable independently associated with 
the presence of acute kidney injury was the Sequential Organ 
Failure Assessment at the beginning of colistin treatment (OR 
1.46; 95%CI 1.20-1.79; p<0.001). The factors age (OR 1.03; 

95%CI 1.00-1.05; p=0.02) and vasopressor use (OR 12.48; 
95%CI 4.49-34.70; p<0.001) were associated with death in 
the logistic-regression model.

Conclusions: Organ dysfunction at the beginning of colistin 
treatment was associated with acute kidney injury. In a small 
group of patients, we were able to observe an improvement of 
kidney function during colistin treatment. Age and vasopressor 
use were associated with death.
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