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RESULTADOS

REFERENCIAL
Taurolidina/citrato (Taurolock®) é uma solução de cateter que evita a formação de
biofilme e têm amplo espectro bactericida e atividade antifúngica (imagem 1) 1-5
Devido às propriedades antiaderência da taurolidina assim como as atividades
anticoagulantes e queladoras, tanto
4 da taurolidina como do citrato, esta solução de
selagem pode destruir a aderência bacteriana superficial e consequentemente a
produção de biofilme. Estudos prospectivos de coorte em crianças com câncer
mostraram uma diminuição na taxa de infecções na corrente sanguínea usando
TauroLock®como solução padrão de selagem de cateter. 1,2,6-8

Antes da introdução de Taurolock®, 11 pacientes tiveram 24 episódios de ICSRC com a
mais comum ICS gram-positica, devido a Staphylococcus aureus (16,7%) e ICS devido a
Klebsiella pneumonia (16,7%) e Entrobacter spp (16,7%), com uma taxa de infecção de
5.67 por 1000 dias de cateter 537 (número médio de dias de cateter 537)(tabelas 2 e 3).
Apenas um episódio de ICSRC (Methicillin–resistente a Staphyloccoccus Aureaus) foi
relatado depois da introdução dos selos de cateter Taurolock®.
Isso mostra uma redução significativa na taxa de ICSRC (0.02 infecções por 1000 dias
de cateter, número médio de dias de cateter 93) (Tabelas 2 e 3).

TABELA 2. Comparando a incidência de episódios infecciosos
pré e pós-Taurolock® (Infecções por 1000 dias de cateter)
Número total
Número total
de dias de cateter de episódios
(média,alcance)
infecciosos
Antes de usar 537 dias
TauroLock® (Alcance 25 a 1315)

24

Após usar
TauroLock®

1*

93 dias
(Alcance 18 a 201)

Infecções por 1000 dias de Cateter
(média, alcance)

5.67 (alcance 0.76 to 40)
0.02 (alcance 0 to 1)

* Hemocultura positiva em recipiente BMT com sépsis neutropénica
Nota: No momento da Séspsis neutropénica o paciente não estava recebendo
TauroLock® devido a um acesso de DAVC limitado (T. de permanência< 6 hours).
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IMAGEM 1. Cinco fase da formação do biofilme

Fase 1: Fixação Inicial, Fase2: Fixação irreversível, Fase 3: Maturação I, Fase 4:
Maturação II, Fase 5: Dispersão. Cada fase de crescimento no diagrama é equiparada
à fotomicrografia do biofilme de uma Pseudomonas aeruginosa(de Monroe D et al.
Plos Biology 2007).

OBJETIVO
Revisar a incidência e o tipo de infecções da corrente sanguínea relacionadas ao
cateter venoso central (CVC) antes e depois da introdução dos bloqueios de cateter
Taurolock®

MÉTODOS
Um guia pediátrico foi desenvolvido para o uso de selos de cateter TauroLock®
prevenção de ICSRC. A taxa de infecção em crianças com cateter venoso central
interno ou aparelho totalmente implantável que preenche os seguintes critérios, e
que foram iniciados no Taurolock® no Royals Children's Hospital (Brisbane) desde
Abril de 2013, foi examinada.
• Crianças que tiveram infecções recorrentes associadas ao CVC ou que estão
em Nutrição Parenteral domiciliar.
• Foram capazes de manter um cateter em tempo de permanência de pelo menos
6 (seis) horas.
• Foram avaliados pelo serviço de prevenção e manejo de infecção e seu consultor
Responsável como sendo apropriados para usar o Taurolock®.
Um total de 11 crianças (idade média 6 anos, 63% meninas) foram examinadas.
54% das crianças tinham um diagnóstico primário de malignidade (6 casos) e 46%
de insuficiência intestinal (5 casos) com 7 pacientes considerados dependente
de Nutrição Parenteral (tabela 1).
A Incidência e o tipo de ICSRC foi revista por 1 a 43 meses pré introdução de solução
de Cateter Taurolock®(quando a heparina foi usada) e por 0.5 a 7 meses pós introdução
do Taurolock® (Tabela 2).

TABELA 3. Tipos de organismos detectados e número de ICSRC
confirmadas antes e depois da introdução de TauroLock®
Antes de usar TauroLock®
Organismo

Gram-negative bacteria
Acinetobacter baumanii
Klebsiella pneumoniae
Enterococcus faecalis
Enterobacter spp.
Pseudomonas aeruginosa

Número
confirmado
ICSRC
(n=24)
1
4
2
4
2

Após usar TauroLock®
Organismo

Gram positive bacteria
Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus

Número
confirmado
ICSRC
(n=1)
1*

Gram-positive bacteria
Staphylococcus warnerii
1
Staphylococcus aureus
4
Staphylococcus epidermidis
3
Methicillin-resistant
2
Staphylococcus aureus
1
Micrococcus spp.
* Hemocultura positiva em recipiente BMT com sépsis neutropénica
Nota: No momento da Séspsis neutropénica o paciente não estava recebendo
TauroLock® devido a um acesso de DAVC limitado (T. de permanência< 6 hours).

CONCLUSÃO
O uso de Taurolidina/citrato (TauroLock®) reduziu significativamente o número e
densidade da incidência de ICSRC primária devida a organismos gram-positivos e
gram negativos nesses pacientes pediátricos de alto risco. Contudo vigilância
cuidadosa e auditorias de acompanhamento são necessárias para observar os
benefícios de longo tempo ao usar esta nova terapia de selagem de CVC.

TABELA 1: Característica dos pacientes e cateters
Age (média, alcance)

6 anos
(alcance 26 meses a 16 anos e 11 meses)
Masculino (n=4, 36.3%), Feminino (n=7, 63.7%)

Gênero (número, %)
Diagnóstico Primário (número)
Malignidade: (n=6)
Tumor Sólido* (2)
(* 2 NP dependente)
Leucemia/Linfoma (3)
Anemia Aplástica (1)
Falência Intestinal: (n=5)
(# 5 NP dependente)

Referências:
1.
2.
3.
4.

# (1)

Síndrome do Intestino curto
Enteropatia # (2)
#
Miopatia visceral oco (1)
Nanismo Primordial # (1)

5.
6.
7.
8.

Cateter Venoso Central tipo
(número, %)

Total de dispositivos port venosos (3) (27.3%)
Linhas externas (8) (72.7%)
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