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Prefácio à edição em Inglês
O dicionário Inglês define consenso como uma “concordância geral sobre algo”. É visto como o meio termo na tomada de 
decisão, entre o assentimento total e o total desacordo. O processo de consenso depende dos participantes terem valores 
compartilhados e objetivos comuns. Um consenso leva à geração de um acordo sobre questões específicas, que fornecem 
uma direção para o futuro. O II Consenso Internacional sobre Infecções Musculoesqueléticas (CIM) teve em mente os 
objetivos acima. Este II CM foi construído sobre o sucesso do I CIM, realizado em 2013, e implementou etapas adicionais, 
com base na contribuição dos delegados do encontro anterior, com a intenção de melhorar os resultados. O II CIM diferen-
ciou-se por três aspectos: 

1) Incluiu delegados de todas subespecialidades ortopédicas incluindo: Quadril e Joelho (Artroplastia), Pé e Torno-
zelo, Oncologia, Ortopedia Pediátrica, Ombro, Cotovelo, Coluna, Medicina Esportiva, e Trauma.

2) O consenso foi conduzido novamente pelo método Delphi (veja abaixo). Contudo, ao invés de concentrar a pes-
quisa, a redação das recomendações e o racional para cada questão em um núcleo central, o II CIM utilizou-se dos 
delegados individualmente para esta função. Para cada questão, os delegados avaliaram a literatura disponível, 
extraíram as evidências para as práticas atuais e identificaram as áreas que necessitam pesquisas adicionais. O 
nível de evidência relatado para cada “recomendação”, foi igualmente identificado.  Até onde sabemos, nenhum 
artigo publicado, relacionado às infecções ortopédicas, deixou de ser incluído. 

3) O encontro permitiu a participação de representantes de organizações governamentais, fontes pagadoras e de 
administrações empresariais. Ainda que estes participantes não tivessem direito ao voto, sua presença foi consi-
derada importante no desenvolvimento do roteiro para o financiamento, apoio e aprovação de tecnologias rela-
cionadas a infecções ortopédicas no futuro. 

O nome Delphi deriva do Oráculo de Delphi e foi criado no início da Guerra fria para prever o impacto da tecnologia na 
Guerra. O general Henry H. Arnold ordenou a criação de um relatório para o Air Corps do exército americano sobre as capacida-
des tecnológicas que poderiam ser usadas em guerra futura. Logo ficou claro que métodos de previsão, abordagens tecnológicas 
e modelos quantitativos não poderiam ser usados, já que poucas “evidências científicas” haviam sido publicadas nesta área. Para 
superar estas limitações, o método Delphi foi desenvolvido pelo projeto RAND durante as décadas de 1930 e 1960 [1]. O método 
Delphi continua sendo utilizado pelos militares e encontrou utilidade nas comunidades médica e científica [2].

A descrição exata do método Delphi, que foi utilizado no I CIM, foi previamente publicada [3] e o documento, ou sumários 
executivos foram publicados em vários locais [4-6]. O II CIM também seguiu passos similares, com cada passo do processo sendo 
supervisionado pelo Dr. William Cats-Baril. A semente para o Segundo encontro de consenso foi estabelecida em junho de 2016, 
quando, a pedido de muitos especialistas de todo o mundo, decidimos ir em frente. Treze passos específicos foram seguidos.  

Passo 1 (Agosto a Dezembro de 2016): Seleção dos Delegados. Esta etapa visou reunir os especialistas de todo o mundo, 
sem que nenhum país fosse negligenciado, que pudessem contribuir com seus conhecimentos para o processo de consenso. 
Os delegados foram identificados com base em seu histórico de publicações na área (pelo menos cinco publicações nos últi-
mos cinco anos), nomeações por sociedades da especialidade, ou sua relevante experiência clínica no manejo de um grande 
número de pacientes com infecções ortopédicas. A pesquisa identificou 953 potenciais delegados, os quais foram convida-
dos. Alguns convidados não responderam (63) ou se recusaram a participar (21), restando assim 869 delegados potenciais.

Passo 2 (Dezembro de 2016 a Abril de 2017): Identificação de Problemas. Os delegados foram então solicitados a enviar 
de cinco a dez perguntas (questões) no campo das infecções ortopédicas, cujas explorações julgassem ser necessárias. O 
total de 3.210 questões foram recebidas. 

Passo 3 (Abril a Agosto de 2017): Ranqueamento das Questões. As questões coletadas foram então reenviadas aos delega-
dos para estabelecer a priorização. Neste processo não eliminamos deliberadamente as questões duplicadas e não fizemos 
nenhuma alteração na “redação” das questões. Acreditamos que as duplicações talvez indicassem maior prioridade para 
uma pergunta.  

Passo 4 (Agosto a Novembro de 2017): Avaliação das Questões classificadas. Após o recebimento da classificação, as per-
guntas duplicadas foram excluídas e a essência de cada questão foi reescrita de acordo com o método Delphi. Essa etapa foi 
necessária para remover frases “sugestivas”, tais como “qual é o papel de ....?”  ao contrário de “existe um papel …?” Isso nos 
deixou com 652 questões que compuseram o conjunto final a ser explorado. 

Passo 5 (Dezembro de 2017): Atribuição das Questões. O conjunto final das questões foi então atribuído a pelo menos 
dois delegados, por pergunta, com base no histórico de publicação do delegado ou no desejo do delegado em investigar 
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uma questão específica. Os delegados receberam instruções específicas sobre como conduzir pesquisas sobre os tópicos 
apresentados em cada questão e como redigir as respostas.  

Passo 6 (Dezembro de 2017 a Março de 2018): Revisão Sistemática.  Neste período, os delegados estavam ativamente 
engajados em pesquisar uma questão específica e preparar o documento preliminar relacionado a cada questão. Os dois de-
legados designados para cada questão trabalharam independentemente para todas as subespecialidades ortopédicas, exceto 
para o grupo de ombro que decidiu trabalhar em conjunto. Nenhum artigo publicado na língua inglesa deveria ser perdido 
durante este processo.  

Passo 7 (Fevereiro a Abril de 2018): Discussões Entre os Delegados. O documento recebido de um delegado foi então en-
viado ao outro e ambos os delegados foram informados sobre a redação da pesquisa, de cada um. A atividade foi coordenada 
centralmente para criar um documento aceitável por ambos os delegados.  Mais de 6.000 e-mails foram trocados apenas 
durante este processo. 

Passo 8 (Abril a Maio de 2018): Fusão e Edição dos Documentos: Todos os documentos recebidos foram revisados e a 
redação verificada para evitar plágios, as referências atualizadas e o idioma inglês editado. 

Passo 9 (Junho a Julho de 2018): Avaliação do Documento por Todos os Delegados. Embora os documentos gerados te-
nham sido publicados no site (www.ICMPhilly.com) por muitos meses e disponíveis para visualização de todos (incluindo 
o público), o documento final foi enviado aos delegados, e a esses foram solicitados revisar todas e quaisquer perguntas que 
foram postadas ao vivo no site. Recebemos numerosos comentários dos delegados durante esse período e implementamos 
todas e quaisquer alterações apropriadas no documento, antes da reunião.  
 
Passo 10 (Julho de 2018): Revisão e Edição Final Pré-Encontro.  Todo o documento foi revisado pela equipe editorial 
interna e algumas alterações adicionais foram feitas. As últimas publicações, até 30 de Junho de 2018, também foram che-
cadas e adicionadas às seções pertinentes. 

Passo 11 (25-26 de Julho de 2018): Discussão Pré-Votação. Todos os delegados que viajaram para a Filadélfia reuniram-se 
em seus grupos de trabalho e discutiram algumas das questões em seus campos específicos. As questões foram divididas 
em quatro categorias: 1) Alta relevância clínica com pouca evidência apoiando a recomendação; 2) Altamente controversa 
e clinicamente relevante; 3) Altamente relevante e com grande evidência de apoio à recomendação; e 4) Sem grande rele-
vância clínica com ou sem evidência de apoio. Durante a reunião, as questões das categorias 1 e 2 foram discutidas.  

Passo 12 (27 de Julho 2018). Votação. Todas as perguntas foram apresentadas em uma tela e os delegados puderam votar 
em tempo real. O resultado da votação apareceu na tela logo após a votação. Havia três respostas possíveis para cada reco-
mendação: concordar; discordar; ou abster-se. O processo de votação foi claramente explicado pelo Dr. William Cats-Baril 
aos delegados antes da votação. 

Passo 13 (Agosto de 2018 em diante): Divulgação do Documento de Consenso. Após a reunião, os resultados da votação 
foram implementados no documento. O documento foi adicionalmente revisado por editores externos de Revistas, em 
particular pelo Dr. Michael A. Mont e seus colegas, Dr. Nipun Sodhi, Dr. Thomas Bauer e Dr. Adolph J. “Chick” Yates. Os 
delegados tiveram a oportunidade revisar o documento final durante um período de quatro semanas e fornecer qualquer 
feedback adicional. Todas as alterações sugeridas e apropriadas foram implementadas no documento, que foi enviado para 
vários periódicos para publicação, bem como para publicação em um formato de livro consolidado. O documento final 
também está sendo traduzido para diferentes idiomas. 

Como pode ser observado acima, os delegados estiveram muito envolvidos em todas as etapas do processo de geração do 
documento de consenso. É claro, no entanto, que um processo complexo, como o descrito acima, pode ser vítima de al-
gumas deficiências e erros. Fizemos todos os esforços para minimizá-los tanto quanto possível. Também tentamos incluir 
todos os especialistas de todo o mundo. Estamos certos de que muitos especialistas, que por mérito deveriam ter feito parte 
desse processo, estiveram ausentes. Pedimos desculpas antecipadamente a quaisquer especialistas que não tenham sido 
convidados, aos leitores que possam ter que suportar alguns erros no documento, aos autores de relatórios que possam ter 
sido omitidos sem intenção e a qualquer outra pessoa que possa se sentir incomodada devido a nossas deficiências. Espe-
ramos que o documento gerado sirva à comunidade ortopédica por muitos anos e que melhore o atendimento aos nossos 
pacientes.

Javad Parvizi, MD
Thorsten Gehrke, MD
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Prefácio à edição em Português (Brasil)

À parte da grande relevância do II CIM (Consenso Internacional em Infecções Musculoesqueléticas) no contexto 
mundial, já descrita no prefácio da edição original em Inglês pelos Drs. Javad Parvizi e Thorsten Gehrke, o seu impac-
to na cirurgia musculoesquelética brasileira reveste-se de especial significação por diferentes e importantes motivos.

Ressaltamos inicialmente não só o numero de Delegados representando o Brasil, que passou de quatro em 2013 
(I CIM), para 13 em 2018 (II CIM), mas principalmente pelo envolvimento não só de subespecialidades ortopédicas, 
como Quadril e Joelho, mas também de especialistas em moléstias infecciosas, todos de grande renome internacional 
e referência no seu campo de atuação. Estes aspectos proporcionaram maior aproximação destas diferentes subespe-
cialidades com o objetivo precípuo de melhorar a assistência ao paciente portador de infecções musculoesqueléticas 
no Brasil, fato este que ainda não constitui uma prática habitual em muitos centros não universitários do nosso país.

Agrega-se a este aspecto, a participação de uma instituição brasileira, a AsBIO (Associação Brasileira para o Es-
tudo de Implantes e Infecções Osteoarticulares), como entidade coorganizadora deste II CIM, partilhando somente 
com outras quatro instituições internacionais, [Musculoskeletal Infection Society (MSIS), European Bone & Joint In-
fection Society (EBJIS), American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) e Chinese Prosthetic Joint Infection Society 
(CPJIS)], não só da organização, como também de todos os passos que envolveram a realização deste tão pujante 
evento mundial. Se por um lado provê maior visibilidade para a AsBIO, esta participação também se reveste de uma 
grande responsabilidade na sua atuação como entidade responsável por agregar profissionais, disseminar conceitos e 
melhores práticas, assim como estimular a pesquisa básica e clínica nesta área do conhecimento médico.

Ressalte-se ainda que, durante o processo de edição da presente tradução para o Português do Brasil, a Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), por meio da gestão 2019 decidiu, não só pelo apoio à publicação 
desta edição, como também pela criação da Comissão de Infecções Osteoarticulares, com representação de todos os 
seus comitês de subespecialidades e consultores da área de infectologia, o que significativamente ampliou a estrutura 
pessoal e operacional voltadas ao processo de divulgação dos preceitos propostos neste II CIM.

A translação do conhecimento baseado em evidências, adquiridos neste II CIM, para os profissionais do Brasil 
que se deparam com os grandes dificuldades impostas pelo difícil manejo diagnóstico e terapêutico das infecções 
musculoesqueléticas, é também um grande desafio que se configura como um compromisso de educação continuada 
a ser implementado pela AsBIO e pela SBOT  (Comissão de Infecção Musculoesqueléticas). Neste cenário inclui-se 
também esta tradução dos Anais do II Consenso Internacional em Infecções Musculoesqueléticas que, a exemplo do 
I Consenso Internacional em Infecção Articular Periprotética, foi realizada por todos os delegados brasileiros que 
participaram do evento, aos quais agradecemos profundamente por sua inestimável colaboração. 

Delegados Brasileiros presentes ao II CIM (Instituto Rothman/Universidade Thomas Jefferson, Filadélfia, 2018)
Da esquerda para a direita (Drs.):  Arnaldo José Hernandez, Thiago Sampaio Busato, Marco Bernardo Cury, 
Pedro Ivo de Carvalho, Mauro J Costa Salles, Juliana Arruda de Matos, Luiz Sergio Marcelino Gomes, José

Ricardo Pécora, João Mauricio Barreto, Marco Aurélio Telöken e Ana Lucia L Munhoz Lima.
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PREVENÇÃO
SEÇÃO 1

Autores: Hao Shen, Peter Thomas, Qiaojie Wang 

QUESTÃO 1: A presença de lesões cutâneas (e.g., bolhas, escoriações, foliculite, etc.), seja na 
proximidade ou à distância do sítio cirúrgico, predispõe os pacientes a infecções do sítio cirúr-
gico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)? Se sim, é necessário que o paciente com 
estas lesões se submeta ao seu tratamento previamente à artroplastia total eletiva (AT)?

RECOMENDAÇÃO: A presença de lesões cutâneas ativas, seja na proximidade ou à distância do sítio cirúrgico, pode, potencialmente, 
aumentar o risco de ISC/IAPs em pacientes a serem submetidos à AT eletiva. Portanto, a cirurgia deve ser adiada até que estas lesões 
sejam tratadas e/ou curadas. Fazer incisões cirúrgicas através de lesões eczematosas ou psoriáticas deve ser evitado sempre que possível.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 3%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

1.1. PREVENÇÃO: FATORES LOCAIS DO PACIENTE

JUSTIFICATIVA
A otimização do paciente, previamente à realização da ar-

troplastia total eletiva (AT), é efetiva para minimizar o risco de 
ISC/IAPs.

Presença de Infecção Ativa

Infecção Bacteriana
Para a maioria das ISC após artroplastia do quadril e joelho, 

a fonte dos patógenos é a flora endógena da pele do paciente 
[1,2]. A presença de infecção bacteriana da pele, como bolhas, 
foliculite e erisipela, é observada em pacientes submetidos à 
artroplastia total do quadril e joelho, apesar de sua incidência 
ainda não estar determinada. 

A foliculite é mais frequentemente causada pelo Staphylo-
coccus aureus em todas regiões geográficas, segundo uma 
pesquisa internacional [3]. A colonização nasal pelo S. aureus 
foi encontrada em 58% dos pacientes com foliculite/furúnculos 
e associada à furunculose crônica. Há uma preocupação de que 
a prevalência do Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
(EARM) está aumentando nestes pacientes, com uma taxa tão 
alta quanto 36% nas infecções da pele e subcutâneo, na América 
do Norte [3].

Erisipelas afetam predominantemente pacientes adultos na 
sexta/sétima década, e assim próxima à demografia de pacientes 
elegíveis para artroplastia, e ocorrem no membro inferior em 
mais de 80% dos casos. É frequentemente causada pela ruptura 
da barreira cutânea (e.g., úlceras, feridas, intertrigo fissurado do 
espaço digital, úlcera de pressão), linfedema, edema crônico, ou 
no sítio cirúrgico. Esta condição é mais frequentemente causada 
pelo Strepto-coccus β hemolyticus do grupo A, e menos frequen-
temente pelos grupos B, C ou G, e raramente por Estafilococos. 
O Impetigo consiste de lesões com purulência discreta, quase 
sempre causadas por Streptococcus β hemolyticus e/ou E. aureus. 
A resistência ao ácido fusídico, em cepas Europeias de E. au-
reus causadores de Impetigo, tem aumentado recentemente [6]. 
EARM é um patógeno hospitalar que também pode causar Im-
petigo [7].

Uma vez que os organismos causadores destas infecções 
cutâneas bacterianas são também patógenos comuns das ISC/
IAPs após artroplastias totais, [8-11], caso tais lesões estiverem 
na proximidade do sítio cirúrgico, o risco de ISC/IAPs pode po-
tencialmente aumentar.

Estas infecções cutâneas bacterianas podem também au-
mentar o risco de 

bacteremia [12]. Ainda que a contaminação por um foco de 
infecção à distância seja aceita como um foco de patógenos cau-
sadores de ISC [13], a literatura que avalia o impacto de infec-
ções cutâneas remotas nas ISC em uma cirurgia limpa é escassa. 
Em um estudo retrospectivo [14] que envolveu 2.349 pacientes 
com feridas cirúrgicas limpas, a taxa de infeção da ferida em 53 
pacientes com infecções cutâneas remotas foi 20,7% comparada 
com 6,9% nos 2.141 pacientes sem infecção remota (p < 0.001). 
Deve ser considerado que a maioria dos procedimentos neste 
estudo não foram intervenções ortopédicas. Teoricamente, para 
pacientes submetidos a artroplastias ou outros implantes duran-
te a operação, tal inoculação remota pode ser particularmente 
importante pois tais implantes proveem um ninho para a fixação 
de microrganismos [15].

Infecção Fúngica
Dermatofitose (i.e., tinea) dos pés e da área inguinal não es-

tão somente contaminados por bactéria, como também podem 
ser uma porta de entrada para bactérias através das fissuras nas 
pregas cutâneas [12,16]. Se a localização for próxima de incisões 
pode haver o risco de contaminação do tecido na ferida [17]. 
A IAP micótica é rara, porém um desafio clínico [18]. Assim, 
as artro-plastias totais eletivas não devem ser realizadas até que 
estas infecções sejam erradicadas, sem considerar se estão na 
proximidade ou distante do sítio cirúrgico. 

Atenção especial deve ser dada ao Cutibacterium acnes (C. 
acnes) (anteriormente denominado Propionibacterium acnes). Este 
microrganismo é encontrado não só nas acnes faciais, como 
também no tronco. Áreas cutâneas ricas em glândulas sebáceas 
estão particularmente em risco para as ISC por C. acnes.
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Na artroplastia do ombro, alta incidência de IAP causada 
por C. acnes tem sido reportada [20-22] e tratamentos pré-oper-
atórios de rotina não tem se mostrado suficientes para reduzir a 
carga bacteriana de C. acnes [23]. Novas estratégias, como o uso 
pré-operatório de peróxido de benzoíla (terapia tópica reconhe-
cida para a acnes vulgaris) tem se mostrado eficaz na redução do 
risco de infecção por C. acnes [24,25]. 

Distúrbios Cutâneos com Alta Carga Bacteriana Potencial
Não ha estudos que avaliam o risco de ISC quando as incisões 

são reali-zadas através de lesões eczematosas ou psoriáticas. Plac-
as psoriáticas albergam altas concentrações bacterianas quando 
comparadas com a pele sadia, e assim constituem uma preocu-
pação para o aumento do risco de infecção [26,27]. Contudo, 
alguns estudos demonstraram não haver tal associação [28,29].   
Pacientes com dermatite atópica têm altas taxas de colonização 
bacte-riana, tanto na região cutânea afetada como na região não 
afetada [30,31]. Na região cutânea não afetada, a colonização 
por E. aureus foi encontrada em 19 de 30 (63%) pacientes com 
dermatite atópica, comparada com 6 de 25 (24%) pacientes 
com eczema não atópico, e 1 de 30 (3%) na população controle 
sadia, respectivamente (p < 0.05) [32]. Assim, mesmo quando 
a incisão é feita na pele normal, o risco de infecção do implan-
te ainda é alto, uma vez que a pele nor-mal de pacientes com 
dermatite atópica é mais intensamente colonizada que a pele de 
pacientes sadios. Lim et. al. reportaram dois casos de IAP rela-
cionadas à dermatite atópica remota [33].

O grau de colonização por E. aureus depende também da 
severidade e duração das lesões eczematosas. As taxas de col-
onização nas lesões cutâneas agudas e crônicas de pacientes 
com dermatite atópica são significativamente diferentes, com 
uma taxa 70 vezes maior nos quadros agudos e cerca de 30% em 
lesões crônicas [34,35].

Assim, pacientes com doenças cutâneas ativas devem ser 
avaliados pelo dermatologista pré-operatoriamente, e todo es-
forço deve ser feito para controlar as placas cutâneas antes do 
ato cirúrgico, para diminuir a carga bacteriana. Incisões através 
de lesões eczematosas ou psoriáticas devem ser evitadas sempre 
que possível.

Ulcerações
Ulceras varicosas e diabéticas usualmente podem apresen-

tar contamina-ção bacteriana e, assim, podem ser a fonte de dis-
seminação bacteriana sistêmica [36,37]. Em geral, ulcerações da 
pele (incluindo as neoplasias) são fatores de risco substanciais 
para ISC [38]. Foi recomendado que a artroplastia eletiva não 
seja realizada em pacientes com ulcerações cutâneas (definidas 
por quebra da barreira cutânea), excluindo-se escoriações su-
perficiais [39].
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QUESTÃO 2: A má higiene bucal aumenta o risco de infecção do sítio cirúrgico/infecção articu-
lar periprotética (ISC/IAP) subsequente? Se sim, existe necessidade de extrações dentárias em 
pacientes com má higiene bucal para reduzir o risco de ISC/IAP?

RECOMENDAÇÃO: Existe um risco pequeno, porém real, de disseminação hematogênica de patógenos bucais em pacientes submetidos 
à artroplastia. Pacientes com má higiene bucal submetidos à artroplastia têm risco aumentado para ISC/IAP subsequente. Assim, pacien-
tes com doença bucal e dentição pobre devem ser identificados e otimizados previamente à artroplastia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 5%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
A bacteremia transitória ocorre após atividades de vida 

diária tais como escovar os dentes e passar fio dental, assim 
como após procedimentos dentários [1-4]. Associado a esta 
bacteremia transitória está o risco teórico de disseminação he-
matológica, colonização da prótese e subsequente IAP. Muitos 
estudos, em menor escala, têm mostrado a associação entre a 
bactéria isolada em IAP e a flora bucal [5-11].

Com base nisto, muitos ortopedistas têm advogado a tri-
agem bucal rotineira prévia à artroplastia total (AT). A despei-
to deste risco teórico, há controvérsias com respeito à relação 
entre patologia dental/procedimentos dentários e o desenvolvi-
mento de IAP. Muitos estudos não identificaram a asso-ciação 
entre procedimentos dentários e o desenvolvimento de IAP. Um 
exem-plo é um estudo caso-controle prospectivo que mostrou 
não haver risco aumen-tado de IAP em pacientes submetidos a 
procedimentos dentários após AT [12]. Além disto, a profilaxia 
antibiótica não diminuiu o risco de IAPs [12]. Em outro estudo 
caso-controle, Skaar et al. utilizando os dados da pesquisa de 
usuários do Medicare, demonstraram não haver associação en-
tre procedimentos dentários e o desenvolvimento subsequente 
de IAP. Isto foi verdade para pacientes que se submeteram tan-
to a procedimentos de alto quanto baixo risco [13]. Em uma 
grande revisão retrospectiva, Kao et al. identificaram 57.066 pa-
cientes submetidos à AT, que sofreram procedimentos dentários 
pós-operatórios. O pareamento destes pacientes com os que não 
sofreram procedimentos dentários mostrou não haver diferença 
significativa na taxa de IAPs entre os dois grupos [14]. Em 2014, 
Lampley et al. compararam a incidência de IAP entre pacientes 
submetidos à artroplastia eletiva, que tiveram triagem bucal 
prévia ao ato cirúrgico, com pacientes portadores de fratura do 

quadril subme-tidos à artroplastia total ou hemiartroplastia, que 
não realizaram triagem bucal prévia. Os autores não encontrar-
am diferença significativa entre os dois grupos na incidência de 
IAP [15].

A despeito das evidências descritas acima, um raro risco 
para a dissemi-nação hematogênica da IAP persiste em um pe-
queno subgrupo de pacientes [7,11]. Bartzokas et al., identifica-
ram quatro casos de IAPs em que um patógeno oral esteve as-
sociado à má higiene bucal [6]. Suporta este conceito, o fato de 
que a incidência de bacteremia após procedimentos dentários é 
maior em pacientes portadores de patologia dental e má higiene 
bucal [16,17]. Dado este baixo risco, muitos estudos objetiva-
ram identificar a prevalência de patologia dental na população 
de AT. Em 2011 Barrington and Barrington mostraram que 23% 
dos pacientes submetidos à AT apresentavam doença dental 
[18]. Contudo, em um estudo de 2014, Takarski et al. identifi-
caram 12% de pacientes com patologia dental em uma triagem 
pré-operatória de pacientes a serem submetidos à AT.  Além dis-
to, os autores realizaram análise multivariada para identificar 6 
fatores de risco associados a falha da saúde bucal adequada, e 
encontram como fatores de risco o uso de narcóticos, de tabaco, 
falta de assis-tência odontológica por mais de 12 meses, história 
de extração dentária, idade avançada e limpeza com fio dental 
não diariamente [19].

Dada a falta de evidência que liga patologia / procedimen-
tos dentários à disseminação hematológica e o desenvolvimento 
de IAP, parece ser adequado solicitar a triagem bucal somente 
para pacientes de alto risco para patologia dentária. Ainda que 
estudos recentes chamaram atenção para os fatores de risco as-
sociados à patologia dental, mais estudos são necessários para 
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identificar quais pacientes devem submeter-se à triagem bucal 
após AT.
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QUESTÃO 3: O tratamento dentário deve ser feito de rotina previamente à artroplastia total 
(quadril/joelho/ombro/tornozelo)?

RECOMENDAÇÃO: Ainda que a patologia dentária tenha sido descrita em um subgrupo de pacientes submetidos à artroplastia, não 
há estudos prospectivos controlados que suportem a importância do tratamento dentário na redução das taxas de infecções articulares 
periprotéticas (IAPs) subsequentes.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 76%, Discordam: 17%, Abstenção: 7% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
      As evidências que demonstram a relação entre a doença 

dentária e o risco de infecção do sítio cirúrgico (ISC) e IAP sub-
sequentes são limitadas. É sabido que a presença de bactéria na 
corrente sanguínea é comum após qualquer tratamento dentário 
[1-4], e isto também tem sido associado com a higiene oral 
diária, tal como mastigação, escovação dentária e emprego do fio 
dental [1,2]. Mesmo assim, a inoculação bacteriana necessária 
para causar uma infecção bacteriana clinicamente relevante em 
humanos é desconhecida [2].

Uns poucos relatos de caso na literatura tentaram ligar a 
IAP à uma fonte dentária [5-16]. Tais publicações descrevem 
IAPs associadas a procedimentos dentários recentes causadas 
por microrganismo razoavelmente associado à flora bucal. A ex-
tensão lógica desta associação, de IAP com fonte bucal, levou à 
prática de considerar aspectos dentários prévios à cirurgia de 
artroplastia com a expectativa de que poderia reduzir a ocorrên-
cia de IAP pós-operatória associ-ada a causas dentárias. Ainda 
que possivelmente lógica, existe escassa litera-tura publicada 
que apoia esta prática. Dois estudos relataram patologia dentária 
em 12 a 23% dos pacientes elegíveis para artroplastia do quad-
ril ou joelho [17,18]. Outros, reportam prevalência entre 30 a 
50% de patologia dentária em pacientes idosos nos EUA, 23% 
dos adultos apresentam cáries não tratadas e incidência aumen-

tada em determinados grupos tais como idosos institucio-nal-
izados, fumantes, usuários de bebidas carbonatadas, portadores 
de doença crônica (e.g. diabetes ou doença reumática) e baixa 
condições socio-econômicas [17].

Tem sido sugerido que a necessidade de tratamento dentário 
deveria, talvez, ser limitado a esta pequena percentagem de 
pacientes, potencialmente identificados em questionários 
pré-operatórios [18]. A Academia Americana de Cirurgiões 
Ortopédicos (AAOS) e a Associação Americana de Odontolo-
gia (ADA-American Dental Association) publicaram inúmeras 
diretrizes no passado [19-21] relacionadas à profilaxia antibióti-
ca prévia a procedimentos dentários para pacientes portadores 
de implantes articulares, porém pouco tem sido dito a respeito 
de tratamento dentário prévio a procedimentos artroplás-ti-
cos. Apenas um estudo comparou a incidência de IAPs em 
uma população de pacientes submetidos à artroplastia e trata-
mento dentário prévio, com uma outra população de pacientes 
não submetidos a tratamento dentário [22]. Este ultimo grupo 
de pacientes não foi pareado prospectivamente com um grupo 
controle, mas sim foi composto por pacientes com fratura do 
quadril subme-tidos à artroplastias não eletivas e ainda limitado 
pela falta de um grupo de controle verdadeiro e pelo pequeno 
número de pacientes. Ainda assim, a conclusão dos estudos foi 
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que o tratamento dentário prévio à artroplastia não resultou em 
redução significativa de IAPs. 

Na ausência de dados concretos, acreditamos que o 
tratamento dentário rotineiro prévio à artroplastia não seja 
obrigatório.  Reconhecemos que os pacientes com doença ou in-
fecção bucal ativa possa ter risco aumentado para subsequente 
ISC/IAPs, e todo esforço deve ser feito para identificar estes 
pacientes. O procedimento artroplásticos deve ser adiado nest-
es pacientes, que apresentam infecções bucais ativas, até que o 
tratamento seja feito.
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QUESTÃO 4: O uso de cateter urinário durante a cirurgia ortopédica aumenta o risco de infecção 
do sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP) subsequente?

RECOMENDAÇÃO: A associação direta entre o uso de cateter urinário e IAP ainda é controversa. Contudo, como a infecção do trato 
urinário (ITU) tem sido descrita como um fator de risco para IAP em alguns estudos, nós recomendamos a cateterização intermitente 
para a retenção urinária pós-operatória (RUPO), ou a remoção de cateteres de demora dentro de 48 horas após sua introdução, para 
minimizar o risco de ITU.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 6%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
          O papel da cateterização urinária de rotina no desen-

volvimento subse-quente de IAP ainda não está claro. Contu-
do, a cateterização de demora ou intermitente está associada ao 
desenvolvimento de ITUs [1-4]. A ITU é uma das causas mais 
frequentes de sepses após a artroplastia total (AT) [5]. Tem sido 
reportado que o risco de ITU está diretamente relacionado à du-
ração da cateterização por mais de 48 horas [3,6]. Este fato tem 
sido consubstanciado na literatura das ATs. [7,8]. 

A associação entre a ITU pós-operatória e a IAP ainda não 
está clara. Ainda que muitos estudos, em grande escala, não en-
contraram a ITU como fator de risco para o desenvolvimento de 

IAP, [9-11], outros estudos associam a ITU pós-operatória com 
o desenvolvimento subsequente de IAP [12-15]. Teoricamente 
este risco é devido à bacteremia e disseminação hematogênica 
dos patógenos no implante protético resultando em IAP [16-
20]; contudo, este fato, não necessariamente, tem sido descrito 
na literatura [21—24].

Até o presente, nenhum estudo identificou uma associação 
direta entre cateteres urinários e ISC e IAPs. Contudo, dada a cor-
relação entre a sondagem urinária e ITUs e entre as ITUS e IAPs 
em alguns estudos, a sondagem da bexiga deve ser minimizada. 
Em recentes estudos de pacientes submetidos a AT sem sond-
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agem urinária de demora, a RUPO tem sido reportada com taxas 
entre 6.4% a 9.7% quando empregada a anestesia geral ou region-
al sem opioides [2,25,26]. Assim, mais de 90% dos pacientes não 
ficam expostos à sondagem urinária. Além disso, em um recente 
estudo prospectivo e randomizado, Huang et al. encontraram 
taxas mais altas de ITUs em pacientes que receberam cateteres 
de demora, comparados aqueles que não receberam [2], o que 
também foi suportado por outro estudo [4]. Ainda que também  
existam estudos que não encontraram diferenças na taxa de ITU 
entre pacientes submetidos ou não à sondagem de demora [27-
29], se possível, pacientes submetidos a AT e com baixo risco 
de RUPO, não devem ser submetidos rotineiramente à sond-
agem urinária de demora e devem ser tratados com sondagens 
intermitentes para a RUPO. Caso o paciente necessite sondagem 
de demora, o cateter deve ser removido dentro de 48 horas.  
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QUESTÃO 5: A triagem urinária rotineira é indicada previamente à artroplastia total eletiva (AT)? 
Se sim, como a bacteriúria assintomática deveria ser tratada previamente à AT?

RECOMENDAÇÃO: Não. A triagem urinária rotineira previa à AT não é recomendada. Também, ainda não existe evidência que demons-
tre benefício do tratamento pré-operatório da bacteriúria assintomática.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 9%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

pone.0130636.

JUSTIFICATIVA
O receio de que o trato geniturinário possa ser uma possível 

fonte de implantação hematogênica de bactérias na articulação 
existe desde os anos 1970, quando alguns relatos de casos [1-3] 
e um estudo retrospectivo [14] encontraram a correlação en-
tre pacientes com infecções articulares peripro-téticas (IAPs) e 

infecções do trato urinário (ITUs) perioperatórias. Atualmente 
parece existir extensa evidência que suporta uma relação defin-
itiva entre ITU perioperatória sintomática e o aumento do risco 
para as IAPs [5-16]. Conse-quentemente, é amplamente aceito 
que o tratamento não só seja instituído, mas também que a ciru-
rgia seja adiada neste cenário clínico. Contudo, esta ação é dis-
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cutível uma vez que alguns achados não corroboram com este 
fato [17-20]. Estes achados, contudo, não devem ser extrapola-
dos indistintamente para ou-tras condições, como a bacteriúria 
assintomática (BA) uma vez que represen-tam cenários clínicos 
nitidamente diferentes.

A urinálise é frequentemente usada como triagem para o 
diagnóstico de ITU em pacientes assintomáticos, e assim uma 
anormalidade neste exame é frequentemente mal interpretada 
como uma prova definitiva de que o paciente tenha ITU [21].

Alguns poucos estudos que avaliam a triagem urinária em 
pacientes assin-tomáticos foram realizados. Todos sugerem 
que não há relação entre anor-malidades urinárias e o aumen-
to do risco para IAP [22-25]. A cultura da urina, independente 
da urinálise, ainda é o padrão ouro para identificar ITU em pa-
cientes sintomáticos, e talvez o método mais confiável de iden-
tificar bacteriúria em pacientes assintomáticos. Uma revisão sis-
temática de literatura confirmou que a BA é um achado comum 
em candidatos à artroplastias eletivas, com taxas entre 5 a 19% 
[23,25-29]. Esta prevalência está em acordo com relatos prévi-
os da prevalência da BA em pacientes da população geral, na 
mesma faixa etária [30,31]. Os resultados sobre a possível as-
sociação entre BA e IAPs são escassos e conflitantes (Tabela 1).  
Um amplo estudo multicêntrico, com cerca de 2.500 pacientes, 
realizado por Sousa et al. [29], encontrou um aumento significa-
tivo do risco de IAP em pacientes com BA. Outro estudo sim-
ilar, mais recente, conduzido pelo Sistema Nacional de Saúde 
do Reino Unido, que usou a mesma definição para bacteriúria 
assintomática, encontrou a mesma associação estatística [23]. 
Dos 5.542 pacientes incluídos, 1.174 (21.2%) não realizaram 
cultura de urina pré-operatória. 4.368 pacientes (78.8%) re-
alizaram a cultura pré-operatória no período até 1 ano prévio à 
data da cirurgia, dos quais 140 (3.2%) apresentaram BA. A taxa 
de infecção no grupo de pacientes com BA foi de 5% (7/140), 
significativamente maior que a taxa de 0.61% (26/4228) nos pa-
cientes sem BA, e 1.96% (23/1.174) no grupo de pacientes que 
não realizaram a triagem urinária (p < 0.001).

Ainda que a diferença não tenha sido estatisticamente sig-
nificativa, eles também encontraram que o grupo de pacientes 
com BA apresentou taxa mais elevada de IAPs devido a bactérias 
Gram -, a despeito de que todos pacientes receberam tratamen-
to pré-operatório. Porém, o microrganismo isolado na BA foi o 
mesmo da IAP em apenas um dos 7 casos. 

Ollivere et al. [32] também estudaram o impacto da colo-
nização assinto-mática do trato urinário em cirurgias ortopédicas 
eletivas, ainda que focassem em desfechos outros além da IAP 
especificamente. Encontraram que 38% (15/39) dos pacientes 
com BA pré-operatória apresentaram alguma forma de retardo 
da cicatrização pós-operatória ou mesmo infecções superfici-
ais da ferida comparados com 16% (83/511) dos pacientes no 
outro subgrupo, o que representa um aumento significativo do 
risco relativo de complicações da ferida [32]. Por outro lado, 
um recente estudo de Honkanen et al. [27] com mais de 20.000 
pacientes, e outras muitas series menores [23,25,26,28,33] não 
encontraram risco aumentado. Uma possível explicação para 
esta associação estatística potencial é que a BA não seja per se 
um fator de risco, mas sim um marcador para algum tipo de sus-
ceptibilidade aumentada [29,34]. O que parece estar claro na 
interpretação de todos os resultados desta revisão sistemática é 
a falta de uma nítida relação causal. A esmagadora maioria dos 
microrganismos isolados nas IAPs são distintos dos previamente 
encontrados na urina de pacientes assintomáticos candidatos à 
AT [23,25–29,33]. Este achado auxilia o entendimento dos re-
sultados de que a antibioticoterapia da BA não influencia o ri-
sco pós-operatório de IAP [23,25–29,33]. O tratamento da BA 
parece, não somente não ter influência no risco de IAP, como 
também parece não prevenir a ocorrência de ITU pós-operatória 
(o que poderia ser um benefício secun-dário) [22,35

Seguindo a tendência atual de recomendar contra o trata-

mento da BA, exceto nos casos de benefício comprovado [36], os 
autores desta revisão acre-ditam que não há lugar para a triagem 
urinária e tratamento da BA prévios à AT. Também, anormali-
dades urinárias em pacientes assintomáticos não devam ser con-
sideradas indicação para adiar a cirurgia. Na verdade, evidências 
recen-tes parecem corroborar com a falta de utilidade clínica da 
triagem urinária prévia à AT, em pacientes assintomáticos. Bai-
lin et al. [37] realizaram um estudo antes-depois para analisar 
o impacto de um novo protocolo no manejo de anormalidades 
urinárias assintomáticas, com objetivo de reduzir a prescri-ção 
de antibióticos. Após a implementação do novo protocolo houve 
uma redução significativa na prescrição de antibióticos dirigi-
dos a anormalidades urinárias, ambas pré e pós-operatórias. Não 
obstante, a taxa de IAPs após AT não aumentaram no período 
pós-operatório, nem nos anos seguintes [37].

Lamb et al. [38] implementaram uma política institucional 
de não mais realizar o processamento urinário pré-operatório de 
rotina para cirurgias ortopédicas. Realizaram a análise de series 
temporais para avaliar o impacto desta política na incidência de 
IAPs. No período de estudo prévio à mudança da política 3.069 
pacientes foram triados, dos quais 352 (11.5%) tiveram culturas 
urinárias positivas e 43 de 352 (12.2%) receberam tratamento 
antibió-tico pré-operatório. Após a intervenção, não foi instituí-
da terapia antibiótica perioperatória adicional para a BA pré-op-
eratória. A taxa de IAP foi de 0.03% (1 em 3.523) durante o 
período base e não alterou significativamente durante o período 
de intervenção, com 0.2% (3 de 1.891). Nenhuma das IAPs du-
rante o período de intervenção foram causadas por patógenos 
urinários [38]. Contudo, é recomendado que se o paciente apre-
senta sintomas irritativos, a triagem por fitas urinárias, con-
tagem de leucócitos e cultura urinária devam ser conside-radas. 
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JUSTIFICATIVA
A associação potencial entre a bacteriúria/ITU assintomáti-

cas e ITU sintomática com a infecção do sítio cirúrgico/infecção 
articular periprotética (ISC/ IAP) é uma área controversa na lit-
eratura da artroplastia. Dada a baixa incidência de ISC/IAP e a 
baixa incidência relativa de ITU sintomática pré-operatória, as 
evidências para o manejo adequado são limitadas. Contudo, à 
luz das terríveis consequências das ISC/IAPs, todo esforço deve 
ser feito para eliminar as fontes e nichos de quaisquer infecções, 
incluindo-se as ITUs, previamente aos procedimentos ortopéd-
icos eletivos.  

A ITU perioperatória sintomática é tida como um fator de 
risco para ISC/IAP [1-3]. Pulido et al. [1] revisaram uma base 
de dados prospectiva de 9.245 ATs primárias e encontraram que 
a ITU pós-operatória foi um fator predisponente para IAPs (OR: 
5,45, p = 0.04). Os autores preconizaram o tratamento/errad-
icação das ITUs pré-operatórias antes da realização da AT [1]. 
Yassa et al. [2] revisaram 460 pacientes com fratura do colo 
femoral, dos quais 192 submetidos à ATQ. Noventa e dois pa-
cientes (21.5%) tinham ITU pré-operatória, das quais 13 eram 
crônicas. Todos os pacientes com ITU foram tratados imediata-
mente com trimetropim. Pós-operatoriamente, 57 de 460 pa-
cientes (12,4%) tiveram ISC, com proporção significativamente 

Autores: Young-Kyun Lee, Bulent Atilla, Andrew Battenberg

QUESTÃO 6: Qual o manejo adequado para o paciente com infecção do trato urinário (ITU) pré-
-operatória sintomática, previamente à artroplastia total eletiva (AT)?  

RECOMENDAÇÃO: ITUs sintomáticas pré-operatórias devem ser tratadas/erradicadas com antibióticos apropriados, previamente à 
artroplastia total eletiva (AT). 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 2%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)
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mais alta naqueles com ITU pré-operatória (RR: 2.47). Os au-
tores concluíram que as ITUs têm alta prevalência em pacientes 
com fratura do colo femoral e que são importante fator de risco 
para ISC [2]. Pokrzywa et al. [3] revisaram a base de dados do 
Programa Nacional de Melhora da Qualidade Cirúrgica do Colé-
gio Americano de Cirurgiões, com 434.802 pacientes de cirur-
gia geral, e encontraram que o grupo com ITU pré-operatória 
teve maior incidência de complicações infecciosas (OR: 1,515; 
IC 95% 1,000-2,296) e complicações não infecciosas (OR: 1,683; 
IC 95% 1,012- 2,799). Os autores recomendaram o tratamento 
pré-operatório das ITUs e o adiamento das cirurgias eletivas até 
a resolução da ITU pré-operatória [3].

A evidência disponível parece indicar taxas equivalentes de 
ISC/IAP entre os pacientes tratados adequadamente para a ITU 
pré-operatória e os pacientes sem ITU, ainda que estes estudos 
não tenham força estatística suficiente. Carg et al. [4] avaliar-
am 150 pacientes submetidos à AT primária e encontraram que 
aqueles tratados de ITU pré-operatória apresentaram desfecho 

semelhante àqueles sem ITU.  Koulouvaris et al. [5] revisar-
am retrospecti-vamente os prontuários de 19.735 pacientes sub-
metidos à AT, com 58 ISC pós-operatória, e os parearam com 58 
pacientes controle. Dos 58 pacientes com ISC/IAP, 3 tiveram 
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ITU pré-operatória e 4 ITU pós-operatória, apesar de somente 
uma ISC/IAP apresentar o mesmo microrganismo da cultu-
ra urinária. No grupo controle pareado, 8 apresentaram ITU 
pré-operatória e um apresen-tou ITU pós-operatória. Os autores 
concluíram que o tratamento da ITU, por 5 a 8 dias, não resultou 
em possibilidade maior de infecção pós-operatória em relação 
ao paciente sem ITU.  Contudo, dada a baixa incidência de in-
fecção. de 0.29%, a força do estudo foi de somente 25%. Park 
et al. [6] revisaram 544 pacientes submetidos à ATQ primária, 
13 dos quais tinham ITU sintomática. Os pacientes com ITU fo-
ram tratados a partir do dia da cirurgia. A cirurgia foi adiada 
na circunstância de febre ou leucocitose. Não houve nenhuma 
ISC/IAP, seja no grupo de estudo ou controle, e somente 13 pa-
cientes com ITU, e assim a potência do estudo foi baixa [6].  

Não temos conhecimento de estudos que não tratam pre-
viamente a ITU pré-operatória em cirurgia de AT. À luz de ev-
idências limitadas a melhor conduta no manejo da ITU pré-op-
eratória sintomática é o tratamento/erradi-cação da infecção 
prévias ao ato cirúrgico. 
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•   •   •   •   •

JUSTIFICATIVA
A ITU pode ser sintomática, manifesta por febre, dor, leu-

cocitose e grande quantidade de piócitos na urina, ou como 
bacteremia assintomática sem quaisquer sintomas, mas com > 
105 UFC/ml do mesmo microrganismo em duas culturas con-
secutivas de urina em mulheres ou apenas uma cultura positiva 
nos homens [1]. A correlação entre ITU e IAP foi descrita pela 
primeira vez em inúmeros relatos de casos nos anos 1970. Con-
tudo, ainda não existem evidências suficientes que suportem 
esta correlação.

A prevalência de ITU pré-operatória é reportada entre 5,1 
a 36% em mulheres submetidas à artroplastia total [2-10]. A 
maioria desses estudos relatam que pacientes com ou sem cul-
tura urinária positiva tem taxas equivalentes de IAP após a ar-
troplastia [2-7,9,10]. Por outro lado, um estudo reporta que as 
ITUs por bactérias Gram negativas são um fator de risco para 
IAP. Contudo, esse estudo pode ter apresentado um viés causa-
do pelo uso de sondagem urinária, que é um importante fator de 
risco para IAP e que não foi estratificado, e ainda, os microrgan-
ismos nas feridas infecta-das não foram os mesmos isolados nas 
culturas de urina [8].

A incidência de IAP varia entre 0.3 e 1,0% [11,12]. A inoc-
ulação por focos à distância ocorre entre 10 a 20% das IAPs, e 
a estimativa da participação das ITUs nas IAPs por inoculação 
à distância é de 13% [13]. Calcula-se que a ITU seja responsáv-
el por somente 0.01a 0.05% do total das IAPs. A frequência de 
BA varia em função da idade, sexo, e características da popu-
lação. Assumindo que a prevalência de BA seja de 5%, aproxi-
madamente 200.000 pacientes com IAP seriam necessários para 

determinar a causalidade entre ITU e IAP. Tal estudo é quase 
impraticável.  

A cultura de urina é o método diagnóstico mais comum para 
a ITU. Contudo, a acurácia diagnóstica da cultura de urina é re-
duzida nos casos de preparo inadequado, erro na amostragem 
e contaminação durante a coleta de urina. Além do mais existe 
uma inconsistência nos valores de corte para o diagnóstico da 
contagem bacteriana (> 105 Unidades Formadoras de Colônia de 
um microrganismo ou > 103 Unidades Formadoras de Colônia de 
um microrganismo) [4,5]. Devido a heterogeneidade dos testes 
diagnós-ticos e diferentes critérios diagnósticos da ITU, é difícil 
coletar as informações para a comparação dos resultados entre 
os diferentes estudos, e elaborar uma conclusão convincente.

 
Evidências para a ITU pré-operatória como Fator de Risco 
Potencial.

Em 2003, a Sociedade Americana de Urologia (AUA) e a 
Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS) con-
duziram um estudo caso-controle com 47 casos e 200 controles 
e identificaram a ITU como um importante fator de risco para 
as IAPs, entre outros fatores de risco [14]. Luis et al, realizaram 
um estudo prospectivo com 9.245 pacientes com artroplastias e 
identificaram a ITU pré-operatória como um importante fator 
de risco modificável para IAPs e preconizaram a triagem pré-
-operatória e o tratamento da ITU antes do ato cirúrgico [11]. 
Yassa et al. conduziram uma análise de coorte retrospectiva de 
pacientes com fratura do colo femoral, submetidos à cirurgia 
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QUESTÃO 7: A infecção do trato urinário (ITU) pré-operatória (sintomática ou assintomática) 
aumenta o risco de infecção do sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP) subse-
quente?  

RECOMENDAÇÃO: A ITU sintomática deve ser tratada com antibióticos apropriados antes do ato cirúrgico. A bacteriúria assintomática 
(BA) não deve ser tratada uma vez que não aumenta o risco de ISC/IAP subsequente. 
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de urgência, dentro de 24 horas, e examinaram a prevalência 
de ITU associada às IAPs nesses pacientes. Dos 367 pacientes 
incluídos, 57 (12.4%) tiveram ISC, dos quais 23 (40%) tinham 
ITU pré-operatória. Concluíram que a ITU pré-operatória é um 
importante fator de risco para IAP e que assim, requer trata-
mento [15].

Contudo, Kuolovaris et al. revisaram os prontuários médicos 
de 19.735 pacientes e não encontraram nenhuma relação entre 
ITU pré-operatória e IAP. Somente um dos 58 pacientes tiveram 
IAP devido ao mesmo microrganismo causador da ITU. Contudo, 
com baixa potência do estudo (β = 25%). Outro estudo, de Garg 
et al., mostrou que a ITU pré-operatória, quando adequadamente 
tratada por antibióticos apropriados, tem resultados semelhan-
tes aos pacientes sem ITU [16]. Assim, a ITU pré-operatória sin-
tomática deve ser tratada antes da realização do ato cirúrgico. 
 
Evidências sobre a Bacteriúria Pré-operatória Assintomática 
(BA).

Um estudo de coorte conduzido por Glynn et al. em 1984 
mostrou que a BA predispõe a infeções cirúrgicas superficiais, 
apesar dos microrganismos serem diferentes dos obtidos na cul-
tura de urina [3]. Em outro estudo de coorte retrospectivo, Ritter 
et al. incluíram 277 pacientes submetidos à artroplastia, em que 
35 casos de BA pré-operatória foram identificados.  Durante o 
período de seguimento (1 a 16 anos) eles identificaram 3 casos de 
IAP, porém nenhum relacionado à BA pré-operatória [17]. Olliv-
ere et al., em um estudo prospectivo de 600 pacientes, mostraram 
que 36% dos pacientes com BA tiveram alguma forma de infecção 
tardia da ferida cirúrgica vs 16% dos pacientes sem BA pré-oper-
atória.  Assim, concluíram que os pacientes com BA devem ser 
reconhecidos como um subgrupo de alto risco para infecções 
pós-operatória da ferida, independente do seu tratamento [18]. 
     Um estudo randomizado controlado de 441 pacientes sub-
metidos à artroplastia encontrou 42 pacientes com BA. Os pa-
cientes foram randomi-zados para tratamento urinário específ-
ico (Grupo A) e nenhum tratamento específico (Grupo B) se a 
cultura de urina fosse positiva. Seis pacientes em cada grupo, 
A e B, apresentaram infecções da ferida cirúrgica após 3 me-
ses de seguimento. Nenhum dos organismos foram semelhan-
tes ao da cultura urinária. Assim, nenhuma origem urinária da 
IAP foi identificada em pacientes com BA, caso o tratamento 
tenha sido feito ou não [2]. Um estudo de coorte multicêntrico 
realizado por Sousa et al. encontrou a prevalência de BA de 
12.1% entre 2.497 pacientes. Eles observaram que a taxa de IAP 
foi significativamente maior no grupo de BA do que no grupo 
controle sem BA (4.3 vs. 1.4%; OR: 3,23, IC 95%, 1.67-6.27, p = 
.001). Contudo no grupo BA não houve diferença significativa 
na taxa de IAP entre os pacientes tratados (3.9%) e não trata-
dos (4.7%). Concluíram que o tratamento pré-operatório da BA 
não teve qualquer benefício e, assim, não pode ser recomenda-
do [8]. Outros estudos (Martinez et al., Gou et al. e Bouvet et 
al.) também encontraram achados similares [5,19,20]. Em re-
visões sistemáticas e metanálises conduzidas pela Associação 
Europeia de Urologia, Mayne et al. e Zhang et al. também con-
cluíram que a detecção e tratamento da BA não tem benefício 
em pacientes submetidos à artroplastia [21-23]. Todos esses 
estudos consideraram as reações adversas aos antibióticos, 
como a resistência à droga, impacto econômico e alergias poten-
ciais. Um estudo conduzido com a ajuda de um time multidis-
ciplinar compreendido por ortopedistas, clínicos, enfermeiras, 
comissão de controle de infecção, infectologistas e microbiol-
ogistas, decidiram abolir a triagem urinária pré-operatória e, 
assim nenhuma cultura foi realizada previamente à artroplastia 
primária eletiva (AT). 5414 AT primárias foram incluídas em 
um período de 3 anos. Destas, 3.523 compreenderam o perío-
do base e 1.893 o período de intervenção. Os autores não en-
contraram aumento significativo da IAP durante o período de 
intervenção. Ainda, a interrupção da triagem urinária levou à re-

dução de custos por abolir as culturas urinárias e os antibióticos 
prescritos para a BA; assim, existe evidência consistente para 
abolir a triagem e tratamento de pacientes para a BA uma vez 
que esta não está associada ao aumento do risco de IAP [24]. 
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JUSTIFICATIVA
Há vários fatores de riscos associados a ISC/IAP, tais como 

o índice de massa corporal (IMC), diabetes mellitus (DM), artri-
te reumatoide (AR), depressão, uso crônico de corticosteroides, 
hipoalbuminemia e cirurgia articular prévia [1-4]. Além disto, 
outros fatores de risco estão correlacionados, porém não signi-
ficativamente associados com as IAPs. Estes incluem a cirrose 
hepática, hipotireoidismo, infecção do trato urinário, abuso de 
drogas e álcool, demência, hipercolesterolemia, hipertensão ar-
terial, doença cardíaca isquêmica, doença péptica, hemiplegia 
ou paraplegia [4]. 

A colostomia é um procedimento cirúrgico que deriva uma 
parte do colo para uma abertura artificial na parede abdomi-
nal anterior. Pode ser realizada em condições de emergência 
ou eletiva para o manejo de inúmeras condições congênitas ou 
adquiridas, assim como para condições gastro-intestinais benig-
nas ou malignas com dois propósitos principais: derivação ou 
descompressão do colo [5,6]. Ainda que seja um procedimen-
to emergencial, tanto a sua construção como reversão têm alta 
morbidade e mortalidade [7,8]. Infecção do sítio cirúrgico após 
colostomia é reportada como uma de suas maiores complicações 
[5].

A correlação entre doenças/procedimentos e infecção no 
quadril tem sido reportada. Fístulas colon-articular envolvendo 
o quadril têm sido relatadas em pacientes com doença intestinal 
inflamatória [9], doença diverticular [10] e carcinoma intestinal 
[11]. Ainda, relatos de casos isolados têm descrito a formação 
de fístula após a artroplastia total do quadril [12] ou artroplastia 
de ressecção de Girdlestone [13]. Coelho-Prabhu et al. [14], em 
um estudo de caso/controle prospectivo, unicêntrico, demons-
traram que a esofagogastro-duodenoscopia com biópsia esteve 
correlacionada com o aumento do risco (OR= 3,95%, IC 95% 1.1 
- 7) de IAP em pacientes com artroplastia.

Não há publicações sobre o tema colostomia e risco po-
tencial para ISC/IAP após artroplastia. Os dados disponíveis 
sugerem que ISC abdominal é um fator de risco associado à 
colostomia. Por inferência, nós achamos que um paciente com 
colostomia que desenvolveu ISC também estaria em risco para 
desenvolver IAP após artroplastia eletiva. Assim, justifica-se 
propor que a artroplastia eletiva deve ser adiada em pacientes 
com infecção ativa ao redor da colostomia. Além disso devemos 
assegurar que os pacientes tenham uma colostomia limpa, sem 
drenagem e funcio-nante, previamente à artroplastia eletiva. De-
ve-se considerar ainda esperar até que uma colostomia temporá-

ria seja revertida antes da realização da artroplastia eletiva. 
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QUESTÃO 8: Um paciente com colostomia tem risco aumentado para infecção do sítio cirúrgico/ 
infecção articular periprotética (ISC/IAP)?  

RECOMENDAÇÃO: Atualmente não há evidência para determinar se um paciente com colostomia tem risco aumentado para ISC/IAP, 
após o procedimento artroplástico. Contudo, é nossa recomendação certificar se o paciente apresenta uma colostomia limpa, sem dre-
nagem e sem escape fecal.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 4%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)
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JUSTIFICATIVA
O risco de desenvolver ISC/IAPs após a artroplastia total 

(AT) tende a ser influenciada por vários fatores como as carac-
terísticas do paciente, a intervenção cirúrgica e os cuidados pós-
-operatórios (Tabela 1) Contudo, os fatores ligados ao paciente 
(ou hospedeiro) como as características sociodemográficas, ín-
dice de massa corporal, e a história médica e cirúrgica parecem 
ter um importante papel no desenvolvimento de ISC/IAPs. Com 
a exceção de fatores como idade e sexo, muitos fatores do pa-
ciente são modificáveis e poderiam potencialmente ser usados 
para identificar pacientes em risco de desenvolver ISC/IAPs, as-
sim como instituir intervenções adequadas. A literatura mostra 
inúmeros estudos que avaliam a associação destes fatores po-
tenciais do hospedeiro e o risco de ISC/IAPs. Contudo, alguns 
achados são inconclusivos devido à inconsistência dos resulta-
dos reportados. Nosso objetivo é analisar as evidências através 
da condução de uma revisão sistemática ampla da literatura. 

Há uma nítida inconsistência na evidência se a idade con-
tribui para um maior risco de IAP. A meta-análise de Chen et 
al. mostrou não haver associação entre idade e risco de infecção 
[1]. Em uma análise consolidada de oito estudos, a idade (como 
uma exposição contínua) não foi associada ao risco de IAP [2].  
Contudo, achados de outros dois estudos sugerem que pacientes 
com 75 ou mais anos de idade apresentaram risco aumentado de 
ISC após a artroplastia total de quadril (ATQ) [3,4].

O efeito do gênero no risco de IAP tem resultados inconsis-
tentes. Ainda que alguns estudos sugiram que os homens apre-
sentam maior risco de desenvolver IAP após AT, outros têm re-
sultados diferentes. Contudo, a evidência atual está mais a favor 
de que os homens são mais pronos a desenvolver infecção com-
parado às mulheres.  Em uma análise conjunta de oito estudos, 
Chen et al. demonstraram que os homens apresentaram maior 
risco de infecção após a artroplastia total de joelho (ATJ) do que 
as mulheres [1]. Uma análise multivariada consolidada recente 
de 28 estudos confirma esta evidência emergente de maior risco 
em homens [2].

Análises agrupadas mostram que a população negra (com-
parada com a branca) tem um risco aumentado de ISC/IAP [5-
11]. Contudo, as evidências para a etnia hispânica, americanos 
nativos, esquimós e a população asiática, são inconsistentes e 
não significativas [5-11].  

Um estudo reporta a diminuição do risco para IAP e outro 
reporta o aumento do risco, se comparados os pacientes da zona 
rural e urbana [12,13]. Comparadas com as ATQs, as ATJs estão 
consistentemente associadas ao maior risco de ISC/IAP [14-16].

Evidências para a associação entre IMC e maior risco de 
ISC/IAP são consistentes. Em uma análise conjunta de 14 estu-
dos, Kerkhoffs et al. reportaram o aumento do risco de infecção 
após ATJ quando os pacientes obesos foram comparados aos não 

obesos [17]. Yuan et al. também reportaram o aumento de duas 
vezes do risco de ISC em obesos [18]. Em uma análise conjunta 
de 29 estudos incluídos em revisão recente, o IMC elevado (so-
brepeso e obesidade) esteve associado com o aumento do risco 
para ISC/IAP [2]. A associação foi consistente com uma relação 
dose-resposta direta. Um estudo comparou pacientes abaixo do 
peso (IMC < 18.5 kg/m2) com pacientes normais ou com so-
brepeso, porém não encontrou associação com IAP [19].

As evidências sobre a associação entre a história de hi-
pertensão e o risco de ISC/IAP são inconsistentes. Também, 
uma análise conjunta de seis estudos não mostrou evidências 
significativa de associação entre elas [6,20-24].

A análise conjunta de seis artigos mostrou que o consumo 
elevado de álcool ou alcoolismo está associado com maior risco 
de ISC/IAP após AT [5,6,20,23,25,26].

Evidência consistente mostra que a baixa renda está asso-
ciada com o risco aumentado de ISC/IAP [7,11,27]. A malnu-
trição (medida pela hipoalbumi-nemia) demonstrou estar asso-
ciada ao maior risco de ISC/IAP em uma análise conjunta de 
cinco estudos [28-32].

O efeito negativo do tabagismo nos resultados pós-opera-
tórios tem sido reportado por uma quantidade crescente de li-
teratura. Contudo, a evidência tem se mostrado inconsistente 
no que diz respeito à associação entre o tabagismo e o risco de 
IAP após a AT. Porém, em uma recente análise conjunta de oito 
es-tudos, os fumantes apresentaram um risco aumentado de IAP 
quando comparados ao não fumantes [2]. Evidência robusta su-
gere que parar de fumar antes da cirurgia está associado à redu-
ção de mais de 50% no risco de infecção pós-operatória [33].

Evidência consistente sugere que, em pacientes cirúrgicos, 
o diabetes mellitus (DM) está associado ao maior risco de com-
plicações. Em uma análise conjunta de 10 estudos retrospecti-
vos, Tsang e Gaston encontraram que o DM está associado ao 
aumento de duas vezes no risco de ISC após ATQ eletiva [34]. 
Yanget al., em uma análise conjunta de oito estudos, demons-
traram que a prevalência de DM esteve associada ao aumento 
do risco de infecção profunda após ATJ primária eletiva [35]. 
Em outra análise conjunta de oito estudos, Zhu et al. mostraram 
que o DM esteve a associado ao aumento do risco de IAP após 
AT [36]. Na análise conjunta mais recente de 29 estudos, o DM 
mostrou-se associado ao maior risco de IAP [2].

Uma análise de resultados agregados de sete estudos repor-
tou achados inconsistentes no que diz respeito à associação en-
tre a história de doença cardiovascular e a ocorrência de ISC/
IAP após AT [20,23,37-42]. Outra análise de resultados agre-
gados que avaliou a insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e 
as arritmias cardíacas como fatores de risco, demonstrou as-
sociação significativa [5,6,20.23,43]. A história de doença vas-
cular periférica mostrou-se associada ao maior risco de ISC/

Autores: Setor Kunutsor, Richard Iorio, James E. Feng, Zlatan Cizmic 

QUESTÃO 1: Quais fatores de risco do paciente, modificáveis ou não, contribuem para o aumen-
to do risco de infecção do sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP)? 

RECOMENDAÇÃO: Fatores de risco modificáveis, tais como o índice de massa corporal (IMC), tabagismo e alcoolismo, assim como 
algumas comorbidades, podem aumentar o risco de ISC/IAPs. Fatores não modificáveis tais como idade avançada, sexo masculino, e raça 
negra também podem aumentar o risco de ISC/IAPs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte
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IAP, em uma análise de resultados agregados de seis estudos 
[5,6.20,23.43.44]. 

Uma análise de resultados agregados de quatro estudos, 
que avaliou a associação entre doença pulmonar crônica e o 
risco de IAP, não mostrou evidência de associação significativa 
[5,20,23,43]. Contudo, três estudos em uma análise de resulta-
dos agregados de quatro estudos avaliados, reportaram asso-cia-
ção consistente e significativa entre doença pulmonar obstruti-
va crônica e o aumento do risco de ISC/IAP [9,16,22,45].

Em uma análise conjunta de oito estudos, a doença renal 
mostrou associação significativa com o aumento do risco de 
ISC/IAP [5,6,20,23,43,46-48].

ASA, Escore físico da Sociedade Americana de Anestesistas; 
DM, diabetes mellitus; DCV, doença cerebrovascular; ICC, insu-
ficiência cardíaca congestiva; DVP, doença vascular periférica; 
AR, artrite reumatoide; ATJ, artroplastia total do joelho; ATQ, 
artroplastia total do quadril; ISC, infecção do sítio cirúrgico; IAP 
infecção articular periprotética; ITU, infecção do trato urinário.

A história de doença hepática ou cirrose, está associada ao 
aumento do risco de ISC/IAP [5,6,20,234344,48]. Contudo, a 
história de hepatite B ou C não está associada ao aumento do 
risco de ISC/IAP [16,44,48].

A análise dos resultados agregados de sete estudos mostrou 
que a artrite reumatoide (AR) está associada ao aumento do ris-
co de IAP após ATJ [1]. Em outra análise de resultados agrega-
dos de sete estudos, Zhu et al. demonstraram que a AR esteve as-
sociada ao aumento do risco de IAP [36]. A análise de resultados 
agregados de 13 estudos confirma a evidência acumulada [2].

A história de câncer ou doença maligna esteve associada ao 
maior risco de ISC/IAP após a artroplastia, em uma análise de 
resultados agregados de sete estudos [5,6,16,20,23,28,49].  Con-
tudo, evidências sobre a associação entre tumores metastáticos 
e o aumento do risco de ISC/IAP foram limitadas e incon-sis-
tentes [6,20,2343].

A história de coagulopatia não esteve associada à ISC/IAP 
em uma análise de resultados agregados de 4 estudos, em que 
os achados foram inconsistentes [5,6,20,23]. Um único estudo 
reportou evidência da associação entre trombo-embolismo ve-
noso e IAP, porém como resultado de análise univariada [15]. 

A análise de resultados agregados de três estudos mostrou 
que a história de osteonecrose está associada ao maior risco de 
ISC/IAP [10,19,50].

Evidências sugerem que ambas, a história de depressão e 
estão associadas ao aumento do risco de IAP após AT [6,20,23].

Uma análise de resultados agregados mostrou que a história 
de infecção por HIV/AIDS está associada ao aumento do risco 
de ISC/IAP [6,43,44,51].

A história de doença neurológica, tal como a hemiplegia/
paraplegia, esteve associada com o aumento do risco para ISC/
IAP em uma análise de resultados agregados de quatro estudos, 
porém com achados inconsistentes [5,20,23].

Uma metaanálise prévia de 4 estudos sugeriu que a história 
de corticoido-terapia esteve associada ao aumento do risco IAP 
após ATJ [1]. Zhu et al. também demonstraram que a corticoi-
doterapia esteve associada ao aumento do risco de IAP após AT, 
em uma análise de resultados agregados de cinco estudos [36]. 
Em uma recente análise de resultados agregados de 10 estudos, 
os achados foram consistentes com as evidências prévias [2]. A 
literatura se mostrou inconsistente e fraca quanto à ocorrência 
de aumento do risco de infecção após a injeção intra-articular de 
corticoide para o tratamento da osteoartrite em pacientes sub-
metidos à AT subsequente. Em nove estudos sistemáticos pré-
vios, Pereira et al. não encontraram evidência significativa que 
indiquem qualquer associação.  Em uma meta-análise recente, o 
uso da injeção intra-articular de corticoide não apresentou asso-
ciação estatisticamente significativa com o aumento do risco de 
IAP [2]. Contudo, uma atualização das evidências mais recentes 
que envolveu dados agregados de cinco estudos, demonstrou uma 

associação significativa, com qualidade da evidência moderada.   
     Em uma análise de cinco estudos agregados, a história de 
cirurgia articular prévia (vs nenhuma cirurgia articular prévia) 
esteve associada ao aumento de cerca de três vezes do risco de 
IAP [2]. Quando comparada à artroplastia primária, a cirurgia 
de revisão esteve associada ao aumento do risco de IAP em uma 
análise dos resultados agregados de cinco estudos [2]. Dois estu-
dos reportaram que a história de cirurgia articular previa esteve 
associada com o aumento do risco de IAP, porém basearam-se 
em análises univariadas [45,52].

Um único estudo de alta qualidade reportou o risco aumen-
tado de IAP, comparando pacientes fragilizados ou não [12].

     Evidências consistentes mostram que a anemia pré-ope-
ratória está associada ao aumento do risco de ISC/IAP após AT 
[20,2343,53].

O escore ASA da Sociedade Americana de Anestesis-
tas (ASA), quando >2, está associado ao aumento do risco de 
ISC/IAP, sendo este achado consistente em todos os estudos 
[3,9,10,15,19,54].

Ainda que as exposições não fossem comparáveis e por-
tanto não pudessem ser submetidas à análise agregada, existem 
evidências consistentes associando o Índice de Comorbidade de 
Charlson elevado ao aumento do risco de ISC/IAP [7,8,11].

A análise de resultados agregados de sete estudos não mos-
trou associação significativa entre osteoartrite e o risco de após 
a AT [10,19,25,50,55-57]. 

A análise de resultados agregados de três estudos não mos-
trou associação evidente entre artrite pós-traumática e o risco 
de ISC/IAP [10,19,57]. Em dois estudos que avaliaram a asso-
ciação de procedimentos dentários com o risco de IAP, não foi 
observada evidência de qualquer associação significativa de IAP 
com procedimentos dentários [13,58].

Não foi observada qualquer evidência de associação en-
tre infecção trato urinário (ITU) e o risco de ISC/IAP em to-
dos os estudos analisados [20,23,38]. A mesma observação  
foi constatada entre demência e ISC/IAP [16,20,23].

Nenhum dos estudos que avaliaram a associação entre hi-
percolesterolemia assim como a doença péptica ulcerosa, ao 
risco aumentado de IAP, mostraram quaisquer evidências de 
associação [6,20,23].

A evidência de associação entre doença valvular e o risco de 
ISC/IAP é limitada e inconsistente [5,6,20,23]. Em uma análise 
de resultados agregados, não foi constatada evidência significa-
tiva de associação entre ISC/IAP com história de distúrbios pul-
monares circulatórios, [5,20,23,43] história de hipotireoidismo, 
[6,20,23,59] e história de abuso de drogas [6,20,23].

Não há evidência significativa de associação entre o dese-
quilíbrio eletrolítico e o risco de ISC/IAP [6,60]. As evidên-
cias da associação da hiperglicemia pré-operatória e níveis de 
HbA1C elevados com o risco de ISC/IAP são, na sua maioria, 
inconsistentes e os resultados não podem ser analisados de for-
ma agregada pois as exposições não são comparáveis [14,61-
64], contudo as evidências sugerem que estes fatores podem  
estar associados ao aumento do risco. 

Pacientes submetidos à transfusão sanguínea homóloga têm 
risco aumentado para ISC/IAP [15,43,65-67]; contudo, a evi-
dência é limitada para transfusões sanguíneas  autólogas [43]. 
A tromboprofilaxia com varfarina ou heparina de baixo peso 
molecular foi associada ao aumento do risco para IAP [68,69].

ESTRATÉGIA DE BUSCA

Fonte de dados: Medline, Embase, Web of Science, 
Cochrane Library e lista de referência de estudos relevantes des-
de a criação até 15 de fevereiro de 2018.

Critérios de seleção. Foram incluídos estudos lon-
gitudinais (observacionais e estudos controlados rand-
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TABELA 1. Sumário dos fatores de risco associados ao desenvolvimento de ISC/IAP

ASA, Escore físico da Sociedade Americana de Anestesistas; DM, diabetes mellitus; DCV, doença cerebrovascular; ICC, insuficiência 
cardíaca congestiva; DVP, doença vascular periférica; AR, artrite reumatoide; ATJ, artroplastia total do joelho; ATQ, artroplastia total 
do quadril; ISC, infecção do sítio cirúrgico; IAP infecção articular periprotética; ITU, infecção do trato urinário. 

Fatores Modificáveis do Paciente

Fatores Não Modificáveis do Paciente

Fatores com Evidência Limitada de Associação com ISC/IAP

• IMC – Forte

• Tabagismo - Forte

• Abuso de álcool - Forte

• Baixa renda- Forte

• Malnutrição (hipoalbuminemia) – Forte

• História de DM- Forte

• História de CVD - Moderada

• História de ICC- Forte

• História de arritmia cardíaca - Forte

• História de DVP - Forte

• Doença pulmonar crônica - Forte

• Doença pulmonar obstrutiva crônica - Forte

• História de doença renal- Forte

• História de doença hepática/cirrose - Forte

• História de AR - Forte

• História de câncer/malignidade - Forte

• História de osteonecrose - Forte

• História de depressão - Forte

• História de psicose - Forte

• História de HIV/AIDS - Forte

• Doença neurológica (hemiplegia, paraplegia) - Moderada

• História de uso de corticosteroide - Forte

• História de injeção intra-articular de corticosteroide 
-Moderada

• Cirurgia articular prévia - Forte

• Artroplastia de revisão - Forte

• Infecção articular prévia - Moderada

• Fragilidade - Moderado

• Anemia pré-operatória - Forte

• ASA grau >2 - Forte

• Índice de comorbidade de Charlson elevado - Forte

• Hiperglicemia pré-operatória e HbA1C elevada - 
Moderada

• Transfusão sanguínea alogênica - Forte

• Profilaxia com warfarina/HBPM - Moderada

•  Idade (>75 anos) - Moderada

•  Sexo masculino - Forte

•  Raça Negra - Forte

•  ATJ vs. ATQ - Forte

• Idade (como uma exposição contínua) - Limitada

• Etnia hispânica - Limitada

• Americanos nativos e etnia Esquimó - Limitada

• Raça asiática - Limitada

• História de abuso de drogas - Limitada

• Domicílio rural vs. não rural - Limitada

• Abaixo do peso corporal - Limitada

• História de hipertensão - Limitada

•  História de osteoartrite - Limitada

•  História de artrite pós-traumática - Limitada

•  Procedimentos dentários de baixo e alto risco - Limitada

• História de ITU - Limitada

•  História de demência - Limitada

•  Hipercolesterolemia - Limitada

•  Doença péptica ulcerativa - Limitada

•  Doença valvular - Limitada

•  Tumor metastático - Limitada

•  História de coagulopatia - Limitada

•  História de tromboembolismo venoso - Limitada

•  Distúrbios da circulação pulmonar - Limitada

•  Hipotireoidismo - Limitada

•  Hepatites (B ou C) - Limitada

•  Desequilíbrio hidroeletrolítico - Limitada

•  Transfusão sanguínea autóloga - Limitada
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omizados [ECRs]) que avaliaram a associação de fatores  
relacionados aos pacientes e o risco de ISC e/ou IAPs em pa-
cientes submetidos a procedimentos ortopédicos.

Métodos de revisão. O risco relativo (RR) com interva-
los de confiança de 95% foi usado como medida sumária de 
associação entre os estudos. RRs com os intervalos de confi-
ança de 95% foram submetidos à meta-análise pelo modelo de  
efeitos aleatórios.

Resultados. De 7.177 citações potencialmente relevantes, 
101 estudos foram incluídos para estudo final desta revisão. 
Nenhum ECR, relevante aos tópicos desta revisão, foi identifi-
cado. 
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QUESTÃO 2: Existem fatores genéticos que predispõem os pacientes a infecção do sítio cirúr-
gico/ infecção articular periprotética (ISC/IAP), ou predizem o sucesso do tratamento da ISC/
IAP?  

RECOMENDAÇÃO: As evidências sugerem que a predisposição genética potencial é possível, porém faltam evidências definitivas que 
suportem fatores de risco genético específicos para ISC/IAPs após artroplastia total (AT).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 2%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Conjectura-se que indivíduos possam ser susceptíveis a 

ISC/IAPs devido a características genéticas relacionadas ao pa-
ciente. Esta situação pode ser o resultado do polimorfismo na 
codificação dos genes de várias proteínas, sinalização por me-
diadores intracelulares, citocinas e enzimas vitais à funcio-nali-
dade do sistema imune do hospedeiro.   

Na esperança de permitir a prevenção direcionada em pa-
cientes de alto risco, calculadoras de risco foram desenvolvidas 
para identificar pacientes com maior risco de desenvolver in-
fecção após a ATJ. Entretanto, foi sugerido que esses sistemas de 
pontuação são limitados em sua capacidade de identificar alto 
risco e muito poucos deles foram validados externamente [1,2]. 
Kunutsor et al. relataram que nenhuma das pontuações de risco 
revisadas foi submetida a estudos de impacto subsequentes para 
determinar sua utilidade para a tomada de decisão clínica [2]. 
Assim, outros métodos de identificação precoce são necessários 
para influenciar as decisões clínicas. 

O teste de susceptibilidade genética amplia o interesse 
como um meio de identificar pacientes com alto risco de in-
fecção [3], especificamente IAPs [4]. No entanto, tal teste ainda 
não foi desenvolvido e implementado na área de artroplastia. Ao 
avaliar a resposta imune às infecções por micobactérias, Blis-
chak et al. relataram que o sistema imune inato pode desempen-
har um papel nas infecções bacterianas [5]. Avaliando pacientes 
com múltiplas ATs, Bedair et al. sugeriram que alguns pacientes 
podem estar em maior risco de infecção devido a deficiências 
imunológicas subclínicas [6]. Em 2013, um grande estudo com 
base populacional, de Lee et al. relataram suscetibilidade famil-
iar à ISC que incluiu, mas não se limitou à IAP [7]. Similarmente. 
Anderson et al. demonstraram agregação familiar em pacientes 
com AT que desenvolveram IAP [8]. Eles foram capazes de 
mostrar um risco aumentado de IAP após AT em familiares de 
pacientes que evoluíram para IAP [8]. Estas famílias demonstr-
aram taxas de infecção de 9 a 17% em comparação com taxas 
de aproximadamente 2,3% em parentes de pacientes sem IAP. 
Dada a literatura atual, um risco hereditário para IAP parece ser 
razoável. 

Em relação a fatores genéticos específicos, relatos recentes 
sugerem que variantes genéticas associadas à lectina ligadora de 
manose (MBL) podem estar associadas a um risco aumentado 
de infecção em geral [9,10] e em populações com IAP especifi-
camente [11,12]. Burgner et al. também relataram vários genes 
candidatos identificados na literatura que podem estar relacio-
na-dos à imunidade inata I3]. Por exemplo, eles observaram a 
associação de genes TLR (Toll-like receptor), TLR2 e TLR4 e 
infecções bacterianas [3]. Sutherland et al. realizaram um es-
tudo de associação genética em pacientes internados em uma 
unidade de terapia intensiva que apresentavam evidências de in-
fecção [13]. Por fim, relataram que os polimorfismos CD

14
, MBL 

e TLR2 estavam associados a maior prevalência de infecção em 
adultos criticamente doentes. No entanto, outros não relatam as-
sociação entre o polimorfismo CD

14
 e a incidência de infecção. 

Agnese et al. foram, no entanto, capazes de associar a mutação 
TLR4 ao aumento da incidência de infecções bacterianas (14). 
Além das mutações no MBL, o CD

14
, o TLR2 e o TLR4 foram 

relatados como não associados a infecções na literatura da IAP 
[15].

Em resumo, apesar das evidências que sugerem um risco 
hereditário para a infecção, há uma escassez de estudos robustos 
fornecendo evidências sobre fatores de risco genéticos para in-
fecção. Evidências adicionais são necessárias, talvez visando as 
variantes da MBL, a fim de considerar os fatores de risco genéti-
cos e identificar os pacientes com maior risco de infecção. Tais 
estudos podem contribuir para a compreensão da patogênese da 
ISC / IAP.

Dadas as evidências que sugerem uma suscetibilidade 
genética a ISC / IAP, parece razoável que os fatores genéticos 
também possam desempenhar um papel nos resultados do trata-
mento da infecção. Os primeiros estudos sobre a capacidade de 
prever os resultados do tratamento de infecções bacterianas 
e fúngicas não foram encorajadores e contaram com testes de 
sensibilidade antimicrobiana [16-20]. Fatores de risco clínicos 
e genéticos para prever a resposta ao tratamento foram relata-
dos para uma variedade de doenças [3,21-23]. Além disso, es-
tudos recentes avaliando a resposta ao tratamento em pacientes 
com hepatite e infecções virais da imunodeficiência humana 
sugerem que existem marcadores genéticos pré-tratamento que 
podem aumentar a compreensão da resposta do tratamento do 
paciente a terapias antivirais [24-28]. No entanto, há pouca ou 
nenhuma evidência sobre a capacidade dos fatores genéticos do 
hospedeiro em prever os resultados do tratamento para o sítio 
cirúrgico ou infecções articulares periprotéticas.
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QUESTÃO 3: O tabagismo mantido aumenta o risco de recorrência de infecção do sítio cirúrgi-
co/ infecção articular periprotética (ISC/IAP)?  

RECOMENDAÇÃO: Sim. O tabagismo mantido parece aumentar o risco de ISC/IAP em pacientes submetidos a procedimentos ortopé-
dicos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 3%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A IAP é uma complicação potencial devastadora após os 

procedimentos de artroplastia total da articulação (AT). Estudos 
mostraram que esta complicação ocorre em aproximadamente 1 
a 2% após a AT primária. e é ainda mais comum após a cirurgia 
de revisão [1-3]. Os tipos de tratamentos cirúrgicos da IAP, com 
o objetivo de erradicação da infecção, incluem irrigação e des-
bridamento com retenção do implante, revisão em um estágio e 
procedi-mentos de revisão em dois estágios. Não há definições 
padronizadas para o sucesso do tratamento, mas a maioria dos 
médicos concorda que o objetivo dessas intervenções é erradicar 
a infecção. As taxas de sucesso relatadas dos procedimentos aci-

ma mencionados variam e existe literatura abundante com foco 
no impacto de vários fatores do paciente, cirúrgicos e infecciosos 
no sucesso do tratamento. Apesar do grande número de estudos 
sobre os fatores que contribuem para a recorrência da IAP após 
o tratamento cirúrgico, relativamente pouco foi publicado ana-
lisando o impacto do uso atual do tabaco na recorrência da IAP. 
Uma extensa revisão sistemática foi realizada para identific-
ar todos os estudos que relatam o sucesso dos tratamentos 
cirúrgicos para IAP de quadril ou joelho. Esta revisão de liter-
atura identificou 20 estudos publicados que especificamente 
relataram ou avaliaram o uso do tabaco na população estuda-
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da ou em relação ao tratamento cirúrgico de ISC/IAP [4-23]. 
Usando a metodologia para avaliar as evidências, conforme 
delineado pela American Academy of Orthopaedic Surgeons 
Clinical Practice Guideline e Systematic Review Methodol-
ogy Version 2.0 [24], 17 desses estudos foram classificados 
como de baixa qualidade [4,5,7,8,10-12,14-23], e três estudos 
foram classificados como de muito baixa qualidade [6,9,13]. 
Dos 20 estudos avaliados, 14 estudos avaliaram revisões em 
dois está-gios; dois estudos avaliaram irrigação e desbridamen-
to, e cinco estudos avaliaram pacientes com qualquer um dess-
es dois procedimentos para IAP. Análise estatística univariada 
avaliando a associação entre o uso de tabaco e recorrên-cia de 
IAP foi realizada em 19 dos estudos. O tabagismo foi associado 
a um risco significativamente aumentado de recorrência de IAP 
em três desses estudos [4,8,9]. Analise multivariada adicional 
foi realizada em dois destes estudos [4,9]. Hoell et al. avaliar-
am retrospectivamente 59 pacientes que foram submetidos a 
revisão em dois estágios para IAP e identificaram o tabagismo 
como um fator de risco independente para a falha na cura da in-
fecção [OR: 21,5, intervalo de confiança (Cl) 95% 2,6 a 178] [9]. 
Cancienne et al., utilizaram o conjunto de dados de alegações 
administrativas do Medicare para avaliar 18.533 pacientes sub-
metidos a colocação de espaçador antibiótico para artroplastia 
total de joelho infectada e encontraram o uso de tabaco estar 
inde-pendentemente associado à necessidade de repetição do 
debridamento sem reimplantação dentro de um ano [OR: 1,10, 
p = 0,003) [4]

Dado que muitos dos estudos tinham coortes relativamente 
pequenas e podem ter sido insuficientes para detectar uma as-
sociação entre tabagismo e recorrência de IAP, foi realizada uma 
análise conjunta dos estudos. Dos 20 estudos, 12 forneceram 
dados suficientes para serem incluídos na análise combinada 
[5,6,8,10-14,18-21]. O restante não relatou dados sobre o núme-
ro de pacientes que usaram tabaco, ou não informou quantos 
usuários de tabaco tiveram recorrência de IAP. Se houvesse 
vários estudos da mesma instituição, apenas o estudo mais re-
cente com a maior coorte foi incluído. Isso foi feito para evitar 
a inclusão não intencional dos dados do mesmo paciente vária 
vezes.

Assim, restou dez estudos, representando 1.124 pacientes 
com IAP, a serem incluídos na análise combinada [5,6,8,10,12-
14,19-21]. A heterogeneidade entre os estudos estava presente 
como determinado usando o teste Q e I2 ou teste da razão de 
verossimilhança. Portanto, modelos de efeitos aleatórios pon-
derados por variância inversa foram utilizados para avaliar as 
estimativas combinadas usando o software R. Os gráficos em 
floresta também foram gera-os para exibir as razões de chanc-
es e os intervalos de confiança de 95% para cada estudo, as-
sim como a estimativa geral de efeitos aleatórios combinados 
e seu intervalo de confiança. Análises conjuntas demonstrar-
am que os usuários de tabaco tinham uma probabilidade sig-
nificativamente maior de apresentar recorrência de IAP após 
o tratamento cirúrgico, do que os não usuários de tabaco [OR: 
1,53, 1,06 a 221] (ver Fig. 1). Além disso, esse achado per-
mane-ceu significativo quando se incluiu apenas pacientes 
tratados com revisão em dois estágios [OR: 1,59, 1.03 a 2.47]  
Os achados desses estudos e os resultados da análise conjunta 
sugerem que o uso atual do tabaco aumenta o risco de recorrên-
cia da IAP após o tratamento cirúrgico da IAP do quadril e joel-
ho. A força desta conclusão é limitada pelos estudos disponíveis, 
sendo de baixa ou muito baixa qualidade e principalmente in-
cluindo um pequeno número de pacientes. No entanto, há liter-
atura de maior qualidade que associa o uso atual do tabaco a um 
risco aumentado de IAP após a AT primária [25-30]. Existem 
também efeitos adversos estabelecidos do uso do tabaco na cica-
trização de feridas. Portanto, é razoável concluir que os achados 
desses estudos e os resultados das análises agrupadas provavel-
mente representam uma associação verdadeira. Há necessidade 

de pesquisas adicionais de alta qualidade para confirmar essa as-
sociação e avaliar se a cessação do uso do tabaco pode aumentar 
o sucesso da remissão da infecção após o tratamento cirúrgico 
da IAP.
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Figura 1. Razão das chances (Odds Ratios) para recorrência de infecção com o uso manrido de tabaco versus sem uso de tabaco.
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QUESTÃO 4: Pacientes com peso abaixo do normal (índice de massa corporal [IMC] <18,5 kg / 
m2) apresentam maior risco de infecção do sítio cirúrgico / infecção da articulação periprotética 
(ISC / IAP) após procedimentos ortopédicos? Se sim, o aumento do IMC em pacientes com baixo 
peso reduz o risco de ISC / IAP?  

RECOMENDAÇÃO: Sim. Pacientes com peso abaixo do normal (índice de massa corporal [IMC] < 18,5 kg/m2) têm maior risco para 
ISC/IAP após procedimentos ortopédicos. Contudo, atualmente não existe evidência que o aumento do IMC de um paciente com peso 
abaixo do normal possa ter efeito na redução do risco de ISC/IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 4%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Anormalidades do IMC têm sido associadas a piores des-

fechos em pacientes cirúrgicos. A maioria dos estudos se con-
centrou em comparações entre pacientes obesos e aqueles com 
peso normal (PN) ao descobrirem que um IMC mais alto está 
associado a maior incidência de infecções [1-6]. Pacientes com 
baixo peso (BP) são tipicamente definidos como tendo um IMC 
inferior a 18,5 kg/m2 [7]. Os pacientes de BP compõem 2,3% 
da população dos Estados Unidos e até 3,66% dos pacientes em 
nações europeias [8,9]. No campo da cirurgia geral, os pacientes 
com BP demonstraram ter taxas de complicações mais altas em 
comparação aos pacientes com sobrepeso e obesidade [7,10-
12]. Da mesma forma, pacientes com artroplastia total (AT) 
e BP também foram identificados como tendo maior incidên-
cia de infecção, transfusão, luxação, readmissão e mortalidade 
[1,3,13,14]. Não foram identificados estudos que avaliam a re-
dução do risco ao aumentar o IMC nesses pacientes. 

Saucedo et al. [1] avaliaram o risco de readmissão em co-
ortes de pacien-tes com artroplastia total do joelho (ATJ) e ar-
troplastia total do quadril (ATQ). Comparado aos pacientes PN 
(definidos como IMC de 18,5 a 24,9 kg /m2 neste estudo), o sta-
tus de BP foi um fator de risco significante para readmissão aos 
30 e 90 dias pós-operatórios (16,4 e 11,6%, respectivamente) 
sendo a infecção pós-operatória a principal causa para read-
missão [1]. Outro estudo que avaliou os fatores de risco de in-
fecção em pacientes com artrite reumatoide mostrou que o sta-
tus de BP também apresentou um risco aumentado de infecção, 
(OR:6.0, intervalo de confiança de 95% lC: 1,2 a 30,9, p=0.033) 
[13]. Também um estudo de Nafiu et al. demonstrou piores re-
sultados e maiores taxas de ISC em AT no grupo minoritário de 
BP [11]. Quando os pacientes foram estratifi-cados com base no 
IMC, o estudo encontrou taxas de ISC de 3% no grupo BP, 1,3% 
no grupo PN, 1,4% no grupo com sobrepeso, 1,5% no grupo obe-
so e 1,7% em pacientes gravemente obesos, respectivamente (p 
<0,001) [11].

Ao avaliar especificamente a ATJ, foram encontrados re-
sultados semelhantes. Manrique et al. compararam pacientes 
com ATJ BP a uma coorte de pacientes com ATJ PN e desco-
briram que indivíduos com BP tinham uma taxa maior de ISC 
(11.1%) do que indivíduos com PN (0%) (p = 0,01) [15]. Os 
pacientes de BP também tiveram um risco aumentado de ISC 
(OR: 23,3; 95% de Cl, 1,2 a 466, p = 0,04) em comparação com 
pacientes de PN. Este estudo e outros utilizaram a definição 
ISC especificada pelos critérios do Centers for Disease Control 
(CDC). Os critérios do CDC ISC foram utilizados em vez das 
definições da Sociedade de Infecção Musculoesquelética (MSIS) 
e do International Consensus Meeting (ICM) para infecção artic-
ular periprotética (IAP) [17] porque os critérios MSIS e ICM 

não estavam disponíveis no momento da publicação.
Embora haja evidências de que o status BP aumenta o risco 

de ISC/IAP, há alguns estudos de banco de dados que contradi-
zem esses achados. Usando o registro conjunto da Nova Zelân-
dia, Murgatroyd et al. não mostraram aumento do risco de infec-
ção profunda em um máximo de dois anos de acompanhamento 
[18]. Dos 5.357 pacientes, 131 tinham BP (2,4%). No entanto, 
BP foi definido como IMC <20 kg/m2 neste estudo [18]. Todas 
as sete infecções profundas relatadas ocorreram nos grupos 
com sobrepeso e obesidade, com zero no grupo BP aos dois anos 
[18]. ISC e infecções da ferida não foram reportadas.

Outro estudo de registro, utilizando o DataLink Research 
Clinical Practice de 31.817 pacientes, encontrou taxas de in-
fecção de ferida aos seis meses de 1,5% (IMC <18,5 kg/m2), 
2,2% (IMC entre 18,5 e 25 kg/m2), 3,0 % (IMC entre 25 a 30 
kg/m2), 3,3% (IMC entre 30 a 35 kg/m2) e 3,1% (IMC> 35 kg/
m2), respectivamente, com pacientes de BP com a menor taxa 
de infecção da ferida [19]. Taxas de infecção profunda não fo-
ram relatadas. Além disso, os dados de alta da National Inpatient 
Sample mostraram que indivíduos com BP (IMC <18,5 kg/m2 
neste estudo) tinham menor taxa de infecção pós-operatória 
(OR: 0,23, IC 95% 0,09 a 0,61) [20]. É importante ressaltar 
que todos esses três estudos possuíam as limitações inerentes à 
análise de grandes bancos de dados administrativos (ou seja, er-
ros na coleta de dados, conjuntos de dados incompletos e viés de 
observador), particularmente com os diagnósticos de infecção 
pós-operatória, ISC e IAP. 

Em geral, há uma associação estabelecida entre IMC baixo 
e resultados cirúrgicos mais pobres, especificamente infecção, 
em uma variedade de disciplinas, incluindo as ATs em ortopedia 
[10-12,19-26]. Além disso, maiores taxas de transfusão também 
foram observadas entre os pacientes com BP após a intervenção 
cirúrgica [11,13,15]. A transfusão homóloga no pós-operatório 
demonstrou ser um fator de risco independente para o desen-
volvimento de ISC e IAP [27] .O IMC baixo pode ser uma medida 
direta do estado nutricional, já que pacientes com menor IMC têm 
níveis mais baixos de albumina, pré-albumina e proteínas - todas 
elas podem ser usadas para avaliar o estado nutricional [28]. Pa-
cientes com IMC baixo têm reservas diminuídas e uma incapaci-
dade de reagir com precisão ao estresse secundário ao seu sistema 
imunológico suprimido [29]. Baixo IMC também está associado 
a maior taxa de morbidade e mortalidade, possivelmente como 
reflexo do estado fisiológico alterado [30]. Uma otimização po-
tencial desse status, resultando em aumento do IMC em pacientes 
com BP, poderia ser benéfica, diminuindo o risco de eventos ad-
versos. O aumento do IMC para mitigar o risco de ISC e ISP em 
indivíduos com BP é uma área para estudos futuros.  
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JUSTIFICATIVA
A obesidade tem demonstrado um papel negativo em toda 

a história natu-ral da osteoartrite, desde o desenvolvimento e 
progressão da doença até a ocor-rência de complicações pós-op-
eratórias [1-5]. Entre as diversas complicações que podem ocor-
rer após a AT, a infecção provou ser uma fonte significativa de 
morbidade e mortalidade por si só [6-9]. Numerosos estudos 
examinaram a associação entre obesidade e infecção após AT 
[10—13]. Embora a importância destes estudos em determinar 
a relevância do IMC como fator de risco potencialmente modi-
ficável, há falta de um limiar distinto a ser utilizado no período 
pré-operatório. 

Realizamos uma revisão sistemática para avaliar o limiar 
acima do qual o IMC está associado à ISC/IAP e encontramos 17 
estudos preenchendo os critérios de inclusão para responder a 
essa questão. A maioria dos estudos comparou pacientes acima e 
abaixo do IMC de 30 Kg/m2 e limitou sua análise a esse grupo di-
cotômico. Uma metaanálise recente examinando a influência da 
obe-sidade nas complicações após a AT concluiu que pacientes 
com IMC>30 Kg/m2 têm o risco aumentado de infecção [14]. A 
re-infecção também está aumentada em pacientes obesos que 
passam por revisão de uma infecção de seu implante primário ou 
revisado [13,15]. Lubbeke et al. [16 | classificaram os pacientes 
em cinco grupos com base em seus níveis de IMC, na tentativa 
de especificar qual grupo apresentava o maior risco de IAP. Es-
ses pesquisadores concluíram que um IMC>35 Kg/m2 deveria 
servir como o ponto de corte para o aumento do risco de IAP. 
No entanto, evidências recentes sugerem que um ponto de corte 
de 40 kg/m2 [17,18] e até 50 kg/m2 [19,20] deve servir como o 
limite, acima do qual o risco de IAP aumenta substancialmente.

A maior evidência para responder a essa questão decorre 
de dois estudos recentes que usaram suas grandes bases de da-
dos institucionais (aproximadamente 20.000 pacientes em cada 
instituição) para mostrar um risco 10% maior de IAP para cada 
unidade de IMC acima do normal (25 Kg/m2) [17,18]. Em am-
bos os estudos, o risco tornou-se progressivamente mais pro-
nunciado para o grupo de pacientes com valores de IMC acima 
de 40 kg/m2, com um risco três vezes maior de ISC/IAP. O es-
tudo de Shohat et al. [18] objetivou determinar especificamente 
se existe um limiar distinto de IMC acima do qual o risco de 
infecção aumenta substancialmente. Os autores relataram o au-
mento linear do risco com o maior IMC, sem um desempenho 
distinto melhor do que o acaso. 

Até onde sabemos, não há estudos prospectivos randomiza-
dos que abordem diretamente o tema da implementação desses 
pontos de corte de IMC (a maioria dos estudos são revisões ret-
rospectivas de bancos de dados ou registros). Ainda que a cirur-

gia bariátrica não parece reduzir as complicações após a AT [21], 
ela mostrou uma redução nas complicações após a ATQ [22]. 
Uma recente revisão sistemática de cinco estudos com um total 
de 23.348 pacientes ATs não mostrou diferença estatisticamente 
significativa nas taxas de infecção (superficial ou profunda) 
após a cirurgia bariátrica [23]. Há estudos em andamento em 
pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica versus aqueles 
que recusaram cirurgia bariátrica, mas não há conclusões defin-
itivas sobre este assunto neste momento. 

Nossos resultados sugerem que o risco de infecção aumenta 
gradativamente ao longo de toda a gama de IMC acima de 30 kg/
m2, e pacientes com IMC acima de 40 kg/m2 apresentam risco 
substancial (três vezes maior) de infecção. Esses resultados de-
vem estimular os cirurgiões a encorajar todos os pacientes com 
sobrepeso a reduzir o peso antes da cirurgia, com ênfase espe-
cial nos pacientes com IMC acima de 40 kg/m2. Novos estudos 
devem examinar prospectivamente a influência da redução do 
IMC na redução do risco de infecção. 

REFERÊNCIAS

[1] Felson DT, Anderson JJ, Naimark A, Walker AM, Meenan RF. Obesi-
ty and knee osteoarthritis. The Framingham Study. Ann Intern Med. 
1988;109:18–24. 

[2] D’Apuzzo MR, Novicoff WM, Browne JA. The John Insall Award: 
Morbid obesity independently impacts complications, mortality, 
and resource use after TKA. Clin Orthop Relat Res. 2015;473:57–63. 
doi:10.1007/s11999–014– 3668–9.

[3] Haverkamp D, Klinkenbijl MN, Somford MP, Albers GH, van der Vis 
HM. Obesity in total hip arthroplasty––does it really matter? A meta–
analysis. Acta Orthop. 2011;82:417–422. doi:10.3109/17453674.2011
.588859.

[4] Wagner ER, Kamath AF, Fruth KM, Harmsen WS, Berry DJ. Effect of 
body mass index on complications and reoperations after total hip ar-
throplasty. J Bone Joint Surg Am. 2016;98:169–179. doi:10.2106/JB-
JS.O.00430.

[5] Werner BC, Evans CL, Carothers JT, Browne JA. Primary total knee ar-
throplasty in super–obese patients: dramatically higher postoperative 
complication rates even compared to revision surgery. J Arthroplasty. 
2015;30:849– 853. doi:10.1016/j.arth.2014.12.016.

[6] Blumenfeld TJ. Does the infection or the treatment kill the patient?: 
Commentary on an article by Benjamin Zmistowski, BS, et al.: “Peri-
pros- thetic joint infection increases the risk of one–year mortality.” J 
Bone Joint Surg Am. 2013;95:e200(1–2). doi:10.2106/JBJS.M.01085.

[7] Zmistowski B, Karam JA, Durinka JB, Casper DS, Parvizi J. Periprosthe-
tic joint infection increases the risk of one–year mortality. J Bone Joint 
Surg Am. 2013;95:2177–2184. doi:10.2106/JBJS.L.00789. 

[8] Son MS, Lau E, Parvizi J, Mont MA, Bozic KJ, Kurtz S. What are the fre-
quency, associated factors, and mortality of amputation and arthrode-
sis after a failed infected TKA? Clin Orthop Relat Res. 2017;475:2905–
2913. doi:10.1007/ s11999–017–5285–x. 

[9] Gundtoft PH, Pedersen AB, Varnum C, Overgaard S. Increased morta-

Autores: Stuart Goodman, Ruben Limas, Derek F. AmanatuIIah, Katherine Hwang
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RECOMENDAÇÃO:
A) A obesidade aumenta o risco de ISC/IAP após a artroplastia total (AT). O risco aumenta gradualmente ao longo de toda a faixa 

de variação do IMC em vez de surgir em um nível de corte específico. O aumento substancial do risco pode ser observado em 
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B) A redução pré-operatória do peso pode ser benéfica na mitigação do risco de ISC/IAP em todos os pacientes com IMC elevado.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: A) Alto       B) Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 2%, Abstenção: 3% (Unânime, Consenso Muito Forte)

Livro.indb   26 22/10/2019   11:11:32



Seção 1        Prevenção      27

lity after prosthetic joint infection in primary THA. Clin Orthop Relat 
Res. 2017;475:2623–2631. doi:10.1007/s11999–017–5289–6. 

[10] Bozic KJ, Lau E, Kurtz S, Ong K, Berry DJ. Patient–related risk factors 
for post-operative mortality and periprosthetic joint infection in medi-
care patients undergoing TKA. Clin Orthop Relat Res. 2012;470:130–
137. doi:10.1007/s11999– 011–2043–3. 

[11] Namba RS, Paxton L, Fithian DC, Stone ML. Obesity and perioperative 
morbidity in total hip and total knee arthroplasty patients. J Arthro-
plasty. 2005;20:46–50. doi:10.1016/j.arth.2005.04.023. 

[12] Dowsey MM, Choong PF. Obese diabetic patients are at substan-
tial risk for deep infection after primary TKA. Clin Orthop Relat 
Res.2009;467:1577–1581. doi:10.1007/s11999–008–0551-6. 

[13] Houdek MT, Wagner ER, Wa s CD, Osmon DR, Hanssen AD, Lewallen 
DG, et al. Morbid obesity: a significant risk factor for failure of two–
stage revision total hip arthroplasty for infection. J Bone Joint Surg Am. 
2015;97:326–332. doi:10.2106/JBJS.N.00515. 

[14] Kerkhoffs GM, Servien E, Dunn W, Dahm D, Bramer JA, Haverkamp D. 
The influence of obesity on the complication rate and outcome of total 
knee arthroplasty: a meta–analysis and systematic literature review. J 
Bone Joint Surg Am. 2012;94:1839–1844. doi:10.2106/JBJS.K.00820. 

[15] Wa s CD, Wagner ER, Houdek MT, Lewallen DG, Mabry TM. Mor-
bid obesity: increased risk of failure after aseptic revision TKA. Clin 
Orthop Relat Res. 2015;473:2621–2627. doi:10.1007/s11999–015–
4283–0. 
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QUESTÃO 6: A cirurgia bariátrica reduz o risco de infecção do sítio cirúrgico/infecção articular 
periprotética (ISC/IAP) em pacientes obesos?  

RECOMENDAÇÃO: Até o momento, a evidência é inconclusiva. Assim, a cirurgia bariátrica pré-operatória não deve ser recomendada 
rotineiramente.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 85%, Discordam: 7%, Abstenção: 8% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A obesidade, definida como índice de massa corporal 

(IMC)> 30kg/ m2, atingiu proporções alarmantes nos Estados 
Unidos, no Reino Unido e no mundo todo, sem sinais de declínio 
(1,2). A prevalência nacional de obesidade em homens e mulhe-
res nos EUA, entre 2013 e 2014, foi relatada como 35% e 40,4%, 
respectivamente [3]. Além disso, foi previsto que em 2025, 47% 
dos homens e 36% das mulheres, entre 21 e 60 anos de idade 
no Reino Unido, será obeso [2]. Obesidade também tem sido 
associada ao desenvolvimento de osteo-artrite e doença articu-
lar [4]. Como resultado, a maior parte dos pacientes obesos que 
procuram artroplastia total do joelho (ATJ) ou artroplastia total 
do quadril (ATQ) se apresentarão aos ortopedistas. George et 
al relataram que pacientes obesos constituíam 52% das ATQs e 
70% das ATJs em 2011 [5].

Embora os pacientes obesos possam alcançar alta satisfação 
e alívio da dor após a artroplastia [5], a obesidade também tem 
sido associada ao aumento do risco de ISC/IAP [6-8]. Como re-
sultado, a obesidade é vista como um fator de risco modificável 
e o grupo de trabalho sobre obesidade concluiu que os riscos 
associados ao IMC>40kg/m2 superam o benefício funcional de 
uma artroplastia [9]. Portanto, muitos centros e provedores vão 
retardar a artroplastia até que o paciente possa reduzir seu peso 
abaixo desse limiar. 

A cirurgia bariátrica é frequentemente vista como um méto-

do seguro e eficaz para ajudar pacientes obesos mórbidos a ob-
ter redução de peso [10]. Também tem se mostrado mais eficaz 
em ajudar os pacientes a reduzir o peso do que os métodos não 
cirúrgicos [11]. A cirurgia bariátrica é considerada o tratamento 
mais efetivo para perda de peso em pacientes com obesidade 
grave, sendo indicada em pacientes com IMC ≥ 40 kg/m2 ou 
pacientes com IMC ≥ 35 kg/m2 e pelo menos uma comorbida-
de importante, que falharam no tratamento clínico para perda 
de peso [11,12]. Alguns ortopedistas defendem a cirurgia bari-
átrica antes da artroplastia de quadril, joelho ou tornozelo, para 
diminuir o risco de ISC e IAP no pós-operatório. Parvizi et al. 
demonstraram que os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica 
antes da artroplastia total do quadril ou joelho apresentam me-
lhorias funcionais significativas após a cirurgia, com uma taxa 
de complicações aceitavelmente baixa [13].

Springer et al. apontaram a cirurgia bariátrica como um 
tratamento eficaz e duradouro para a obesidade. Eles relataram 
que os pacientes perderam até 50 a 70% de seu excesso de peso 
(uma redução de IMC de 10 a 15kg/m2) após procedimentos 
bariátricos [14]. No entanto, há evidências limitadas que sus-
ten-tam que a cirurgia bariátrica está associada a taxas reduzidas 
de ISC/IAP após artroplastias. Apesar da falta de evidência de 
nível I ou II, nove estudos retros-pectivos investigaram a influ-
ência benéfica potencial da cirurgia bariátrica na ISC/IAP em 

Livro.indb   27 22/10/2019   11:11:32



28     Parte I       Assembleia Geral

pacientes obesos submetidos a artroplastias totais. Os resultados 
são conflitantes. Kulkarni et al. compararam 90 pacientes sub-
metidos à cirurgia bariátrica antes da artroplastia total (AT) a 53 
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica após a AT. Encontra-
ram que as taxas de infecção após cirurgia de AT foram de 1,1 a 
3,7%, respectivamente. Não houve diferença estatística entre os 
dois grupos (p = 0,55) [15]. Além disso, seis estudos adicionais 
demonstraram que a realização de cirurgia bariátrica antes ou 
após a realização da AT não influencia a incidência de ISC/IAP 
subsequente [16–21]. 

Apenas dois estudos demonstraram reduções de ISC/IAP 
em pacientes submetidos à AT após cirurgia bariátrica [22,23]. 
Um deles foi um grande estudo de coorte utilizando o banco de 
dados Medicare (cirurgia bariátrica prévia vs. Obesos sem cirur-
gia bariátrica, [OR: 0,36, IC 95% 0,13 a 0,96, p = 0,049]) (23) e 
o segundo usou o banco de dados do Estado de Nova York (2,4% 
bariátricos versus 1,3% de pacientes obesos com ATJ, p = 0,003, 
sem diferença para ATQ) [22]. Além disso, uma meta-análise 
publicada em 2015 demonstrou uma redução na infecção pós-
-operatória no grupo bariátrico [OR 0,36, IC 95% 0,15-0,90, p 
= 0,03], no entanto, não foram encontradas diferenças na taxa 
de infecção quando os resultados foram estratificados por in-
fecção superficial ou profunda [24]. Os autores concluíram que 
as análises de complicações pós-operatórias após cirurgia bari-
átrica foram avaliadas como qualidade de evidência “muito bai-
xa” usando as Notas de Avaliação, Avaliação e Desenvolvimento 
(GRADE). Além disso, relataram muito pouca confiança nestes 
achados devido a inconsistência, imprecisão e risco de viés. Eles 
concluíram que a cirurgia bariátrica antes da artroplastia de qua-
dril ou joelho não melhora os desfechos clínicos ou reduz as ta-
xas de complicações em pacientes obesos [24].

A literatura atual possui limitações importantes na ponde-
ração para responder à questão proposta. Muitos dos estudos 
acima mencionados são de natureza retrospectiva. Há falta de 
estudos prospectivos ou randomizados. Há também uma falta 
de dados sobre o estado nutricional de pacientes obesos subme-
tidos à cirurgia bariátrica e AT. Isto é importante na medida em 
que os pacientes pós-cirurgia bariátrica podem permanecer em 
estado desnutrido após cirurgia bariátrica [25]. Como a malnu-
trição foi previamente associada a um aumento na taxa de IAP 
[26], a falta de dados sobre o estado nutricional desses pacientes 
antes e após a cirurgia bariátrica pode potencialmente confundir 
os resultados. O tamanho pequeno das amostras e o uso de ban-
cos de dados de registros não permitem análises de subgrupos 
sobre os tipos de cirurgias bariátricas realizadas. Existem dife-
renças na perda de peso e no estado nutricional entre os dife-
rentes tipos de cirurgia bariátrica, e isso pode influenciar a taxa 
de infecção após a artroplastia [11]. Além disso, o intervalo de 
tempo entre a cirurgia bariátrica e a artroplastia, muitas vezes 
não foi relatado ou foi inconsistente entre os diferentes estudos. 
Também, dada a taxa relativamente baixa de IAP em AT, muitos 
estudos atuais podem ser insuficientes para abordar essa ques-
tão clínica. Além disso, os critérios para a definição de ISC ou 
IAP, particularmente nos grandes estudos de banco de dados, 
não foram consistentemente relatados. 

Em conclusão, na ausência de evidências sólidas e a falta 
de estudos com dados detalhados pertinentes ao assunto, sen-
timos que submeter pacientes obesos à cirurgia bariátrica antes 
da AT, para reduzir ISC ou IAP subsequente, não é garantido. 
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QUESTÃO 7: O vírus da imunodeficiência humana (HIV) predispõe os pacientes à infecção do 
sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP)? Se sim, qual otimização deve ser rea-
lizada antes de operar pacientes com HIV?  

RECOMENDAÇÃO: Sabe-se que a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um fator de risco para a infecção do sítio 
cirúrgico (ISC) e infecção articular periprotética (IAP). No entanto, em pacientes que são medicamente otimizados, com terapia anti-
-retroviral altamente ativa (TARAA), a magnitude do risco é pequena e comparável a pacientes HIV-negativos. Os pacientes devem ser 
otimizados para condições subjacentes, incluindo desnutrição, doença renal e hepática, cluster de diferenciação (CD4) e carga viral.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 96%, Discordam: 2%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
O HIV levou a mais de 70 milhões de pessoas atualmen-

te infectadas e cerca de 35 milhões de mortes relacionadas ao 
HIV. Estima-se que 0,8% dos adultos de 15 a 49 anos em todo 
o mundo estejam vivendo com o HIV [1]. Entre 1979 e 1985, 
muitos pacientes hemofílicos foram expostos ao HIV através da 
administração de hemoderivados não rastreados [2]. O advento 
da TARAA em 1997 mudou a natureza da infecção por HIV de 
uma condição com risco de vida para uma doença crônica bem 
controlada, com pacientes atingindo uma expectativa de vida 
quase normal [3-8]. À medida que a população infectada pelo 
HIV envelhece, esses pacientes podem desenvolver morbidades 
específicas para a idade avançada, como doença articular dege-
ne-rativa [3]. Portanto, a demanda de artroplastia total (AT) em 
pacientes infectados pelo HIV está em ascensão e preocupações 
sobre estratégias de tratamento adequadas e os resultados des-
te procedimento nesta população de pacientes estão surgindo 
12,3.9.10].

Estudos realizados antes do início da TARAA relataram 
taxas de complicações relacionadas à infecção tão altas quan-
to 50% [2,9,11]. Esses pacientes, na maioria dos casos, eram 
hemofílicos co-infectados pelo HIV [12] ou apresentavam co-
morbidades como abuso de drogas intravenosas [12]. Estudos 
posteriores em pacientes infectados pelo HIV sem hemofilia ti-
veram melhores desfechos e menores taxas de infecção articular 
periprotética (IAP) até mesmo igual a uma população saudável 
[6-8,14-17]. Essa inconsistência na literatura reflete pequenas 
amostras e inclusão de fatores de confundimento, como a he-
mofilia, o que aumenta os riscos de complicações e o uso de 
TARAA [11]. (A Tabela 1 e Tabela 2 mostram artigos mais re-
presentativos descrevendo a demografia e as taxas de IAP em 
pacientes infectados pelo HIV, sem hemofilia e com hemofilia, 
respectivamente) [3]. 

Fatores de Confundimento (por exemplo, Hemofilia e Uso de 
Drogas Intravenosas) 

Existem condições que têm um forte efeito sobre os resulta-
dos da artroplastia em pacientes infectados pelo HIV. Lehman et 
al. analisaram dados de 41 artroplastias de quadril e joelho reali-
zadas em usuários de drogas injetáveis, alguns deles soropositi-
vos, e mostraram que o uso de drogas era um fator de risco inde-

pendente para infecção após artroplastia total [13]. Este estudo 
e outros estudos similares mostraram que comorbidades em 
pacientes, particularmente hemofilia e abuso de drogas intra-
venosas (IV), são fatores de risco independentes para o desen-
volvimento de IAP [13,26,33,35-38]. Alguns desses pacientes 
também demonstraram benefício mínimo com o uso de TARAA 
[12,13]. Uma história social minuciosa e a toxicologia da urina 
devem ser obtidas para rastrear usuários atuais de drogas intra-
venosas. O abuso de drogas ilegais em curso é uma forte contrain-
dicação para TJA eletiva [39]. No entanto, fatores como estado 
nutricional, função hepática e renal, contagem de células CD4 e 
carga viral (CV) são corrigíveis e precisam ser abordados no pe-
ríodo perioperatório em pacientes infectados pelo HIV [3,40].  
        Identificamos 15 estudos adequados para inclusão em uma 
revisão siste-matica para responder à questão colocada para pa-
cientes hemofílicos [12,13, 19,28,41-44]. Oito dos estudos ti-
nham um grupo comparador HIV negativo [19,42,43]. Havia 47 
ISC/IAPs em 332 artroplastias (OR: 0,142, IC 95%: 0,106 a 0,184).  
       O risco relativo de ISC/IAP, com base na combinação dos 
sete estudos com um grupo controle, foi de 1,70 (IC 95%: 0,93 
a 3,1) indicando que o risco não foi significativamente elevado 
nos pacientes hemofílicos HIV positivos submetidos à artroplas-
tia, comparados aos pacientes hemofílicos HIV negativos (ver 
Fig. 1).

Características comuns à maioria dos estudos acima sobre 
hemofílicos são o pequeno número de pacientes de estudo e lon-
gos períodos de acompa-nhamento com inclusão de uma grande 
proporção de pacientes que receberam artroplastias antes da era 
TARAA.
 
Contagem de CD4 

A importância da contagem de CD4 e sua relação com a 
gravidade da infecção em pacientes com HIV foi previamente 
confirmada [45,46]. No entanto, o limiar ideal para contagem 
de CD4 em pacientes submetidos a artroplastia eletiva não foi 
estabelecido. Dados limitados mostraram alguma associação 
entre contagem de CD4 e IAP em pacientes HIV-positivos. Em 
um estudo retrospectivo com seguimento médio de 10,2 anos, 
Parvizi et al. [9] observaram uma taxa de PJI de 28,5% (6 de 21) 
e mostraram uma associação significativa entre o estado imuno-
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Incerto (Só 58% de casos 
de HIV apresentados)

Incerto - Pacientes com 
HIV não separados 

3 (Não utilizável, 
cirurgias não 
esclarecidas)

19

3

20

Incerto

31

22

11

Incerto

17

23

ND

31

57

12

7

29

3

20

18

40

31

13

5

24

34

ND

45

3

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

0

2

0

0

69

15

8

43

5

22

18

54

41

18

8

32

44

4

50

Capogna [8] 2013

Chokotho[15) 2013

Cummins [7] 2014

Graham [6] 2014

JoonYoo[18)2010

Lin [19] 2014

Lubega [14] 2009

Mahoney [20] 2005

Snir |21] 2014

Tornero [22] 2012

Wang [23] 2012

Falakassa [24] 2014

Issa [25] 2013

Lehman [13] 2001

Issa [16] 2017

609 dias

Incerto

25 meses (1-68 meses)
 

3 anos e 6 meses (5 
me-ses - 8 anos e 2 
meses)

16,6 meses  (4-37 meses)

4.6 anos (2 - 8.6 anos)

Incerto

2,3 anos (1-7 anos)

33 meses (4-116)

3,3 anos (±2.5)

38,6 meses (4-84)

14 meses (1,5-60)

7 anos (4-11 anos)

Incerto

6 anos

44,8

47.1 (não utilizável)

35 (não utilizável)

47 anos e 7 mees 
(21-59 + 5 meses)

38.6 (não separados 
por operação)

49(±/17,8)

52 (não utilizável)

44,4 anos (± 9,3)

49,6 (32-75)

44,3  (± 9,1)

44,5 (36-54)

50 (31-74)

48 (34-80)

Incerto

57 anos (38-72)

Estudo
Número
de ATs

Número de
IAPs

Número de
Pacientes 

Número de Pacientes
Masculinos

Média de
Seguimento Idade Média (Anos)

TABELA 1. Demografia de estudos representativos de IAP em pacientes com HIV, não hemofílicos

HIV, Vírus da Imunodeficiência humana; ND. Não disponível; IAP, Infecção articular periprotética; AT, Artroplastia total.

Incerto

37

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

19

Incerto

Incerto

Incerto

Incerto

16

41

Incerto

14

29
  

12 (não 
utilizável)

19
  

34 (não 
utilizável)

21

19

15

1

?

17

3

4

4

3

8

2

1

0

17

?53

91

18

40

12

30

34

21

19

26

Goddard [26] 2010

Haberman [27] 2008

Hicks [12] 2001

Lehman [13] 2001

Norian [28] 2002

Thomason [29] 1999

Powell [30] 2005

Ragni [31] 1995

Rodriguez [32] 2011

Rodriguez [33] 2007

Unger [34] 1995

9,2 anos (2-23)

81 meses (2-14 anos)

5.7 anos (0,1-20,8)

62 meses (24-152)

110 meses (24-246)

ND

80 meses (2-323)

Incerto

8,5 anos (1-13)

7,5 anos (1-10)

6,4 anos (1-9)

43 (25-70)

46 (34-68)

39 (22-60)

33 (25-48)

33,7 (± 8,2)

Incerto

33 (20-61)

36 (± 3,1)

36,5 (24-52)

31 (24-42)

33 (25-42)

Estudo
Número
de ATs

Número de
IAP

Número de
Pacientes 

Número de
Homens

Média de
Seguimento

Média de
idade (anos)

TABELA 2. Demografia dos estudos representativos de pacientes com HIV e hemofilia com IAP  [3]

HIV, Vírus da Imunodeficiência humana; IAP, Infecção articular periprotética; AT, Artroplastia total; ND, Não disponível
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lógico do paciente e a incidência de IAP. A contagem de CD4 no 
momento da artroplastia não foi disponível para quatro de seis 
desses pacientes. No entanto, a contagem de CD4 foi significa-
tivamente menor, em média de 239 células/ml no último segui-
mento para pacientes com infecção profunda versus 523 célu-
las/ml para a população do estudo como um todo (p <0,001). 

No campo dos procedimentos de trauma ortopédico, há evi-
dências de que pacientes com contagens de células CD4 abaixo 
de 200 têm maiores taxas de complicações do que pacientes com 
contagens mais altas. Outros estudos mostraram que os fatores 
de risco para infecção da ferida no trauma ortopédico incluem a 
categoria clínica B do HIV, contagens de CD4 <500 células/ml, 
feridas contaminadas e albumina sérica baixa [47-49].

 
Carga Viral

A carga viral, ou seja, o número de cópias de RNA viral no 
sangue do paciente, é outro teste usado para monitorar a infec-
ção pelo HIV. Resta saber se o nível de carga viral pode ser usado 
para prever as taxas de IAP em pacientes HIV-positivos subme-
tidos a AT [3]. Horberg et al. [50] relataram que em pacientes 
infectados pelo HIV submetidos a procedimentos cirúrgicos (in-
cluindo procedimentos ortopédicos e não ortopédicos), cargas 
virais do HIV> 500 cópias/mL foram associadas com complica-
ções mínimas, enquanto cargas virais do HIV> 30.000 cópias/
mL foram associadas ao aumento do risco de complicações.   
          Se as contagens de CD4 forem> 400 células/ml, com car-
gas virais inde-tectáveis, o doente poderá beneficiar da AT, uma 
vez que o risco de IAP pode não estar aumentado [51]. Em um 
estudo retrospectivo, Falakassa et al. [24] sugeriram que pacien-
tes com HIV bem controlados em terapia TARAA, com cargas 
virais indetectáveis e CD4> 200 têm risco similar de IAP como 
a população média. Com base em algumas evidências indiretas, 
uma contagem de CD4> 400 células/ml e uma carga viral <50 
cópias/ml poderiam ser os limiares ideais para a AT eletiva [50].

TARAA
A terapia TARAA reduz a transmissão do HIV, restaura a 

função imuno-lógica, reduz a morbidade e mortalidade relacio-
nadas ao HIV e melhora a sobrevida [39,48]. Alguns estudos 
mostraram que a terapia TARAA pode estabilizar a contagem 
de CD4 dentro dos limites normais, o que se supõe estar corre-
lacionado com melhores resultados em pacientes submetidos a 
procedimentos ortopédicos [39].

Em uma revisão sistemática, Enayatollahi et al. [3] sugeri-
ram que pacientes HIV-positivos que são medicamente otimi-
zados com HAART e controlados por suas comorbidades têm 
uma taxa aceitável de IAP após a ATs, que se aproxima da de 
pacientes HIV-negativos. 

Desnutrição, Doença Hepática e Renal 
A desnutrição está fortemente associada a uma infinidade 

de complica-ções após as ATs, incluindo hospitalização prolon-
gada, retardo na cicatrização de feridas, drenagem persistente da 
ferida e subsequente suscetibilidade à infecção. O estado nutri-
cional é avaliado pelo nível de albumina sérica (normal 3,5 a 5 g/
dl), transferrina sérica (normal 204 a 360 mg/dl), pré-albumina 
sérica (normal 15 a 35 mg / dl) e contagem total de linfócitos 
(800 a 2.000/ml) [49]. Embora os limiares para esses testes não 
tenham sido estabelecidos, qualquer desvio desses parâmetros 
pode estar associado ao aumento de complicações. É razoável 
esperar que pacientes soropositivos possam ter maior risco de 
complicações pós-operatórias devido à desnutrição subjacen-
te [52], perda de peso anormal, desequilíbrio hidroeletrolítico 
e doença renal [10,11,19,43,53].  Usando um banco de dados 
nacional entre 2005 e 2012, Kildow et al. [53] concluíram que 
pacientes HIV positivos co-infectados pelo vírus da hepatite C 
(HCV) ou pelo vírus da hepatite B (HBV) têm risco aumentado 
de IAP em dois anos, e o risco de revisão após artroplastia total 
do quadril também aumenta aos 90 dias e 2 anos.

Conclusão 
O advento da TARAA transformou a infecção pelo HIV 

em uma doença crônica bem controlada e espera-se que os pa-
cientes HIV-positivos tenham uma expectativa de vida quase 
normal. A artroplastia eletiva é um procedi-ento seguro e 
poderia beneficiar a população de pacientes com TARAA me-
dicamente otimizada e estabelecer contagem de CD4 e carga 
viral apropriadas, abordando suas comorbidades, incluindo mal-
nutrição, doença hepática e renal, hemofilia e abuso de drogas 
intravenosas no período perioperatório. 
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QUESTÃO 8: Os medicamentos imunomoduladores modificadores da doença (por exemplo, me-
totrexato ou fator de necrose antitumoral (anti-TNF)) precisam ser interrompidos no pré-opera-
tório para reduzir o risco subsequente de infecção no sítio cirúrgico/infecção articular peripro-
tética (ISC/IAP)?  

RECOMENDAÇÃO:
1. Para adultos com artrite inflamatória [artrite reumatoide (AR), artrite psoriática (APs), adultos com artrite idiopática juvenil 

(AJ), espondilite anquilo-sante (EA) ou lúpus eritematoso sistêmico (LES)], todos os medicamentos biológicos antireumáticos, 
incluindo o  anti-TNF e bloqueadores de IL-6 (ver Tabela 1 para lista completa) devem ter seu ciclo de dosagem suspenso an-
tes da artroplastia total do quadril (ATQ) e artroplastia total do joelho (ATJ), e a cirurgia deve ser programada para a semana 
seguinte à dose suspensa. Essas medicações podem ser reiniciadas pelo menos duas semanas após a cirurgia se a ferida estiver 
cicatrizando bem, todas as suturas foram removidas e não houver infecções em locais não cirúrgico. 

2. Para adultos com artrite inflamatória ou LES, medicamentos antireumáticos sintéticos modificadores da doença (ver Tabela 1), 
incluindo o metotrexato, podem ser mantidos durante o período perioperatório. 

3. Para adultos com LES grave, os medicamentos imunomoduladores (ver Tabela 1) podem ser mantidos durante o período pe-
rioperatório. 

4. Para adultos com LES leve, medicamentos imunomoduladores (à exceção do tacrolimo) devem ser suspensos antes da cirurgia 
e reiniciados no mínimo 14 dias após a cirurgia se a ferida estiver cicatrizando bem, todas as suturas foram removidas e não 
houver infecção do sítio cirúrgico ou não cirúrgico 

5. Para adultos com AR, LES, EA, APs e AJ, recebendo glicocorticóides (GCs) para tratamento da doença reumática, que não rece-
beram GCs durante o desenvolvimento e não estão recebendo terapia de reposição, recomendamos que seja dada a dose diária 
usual de GC. no dia da cirurgia, em vez de GCs suprafisiológicos (“dose de estresse”).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado, baseado em evidência indireta de qualidade baixa ou moderada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 87%, Discordam: 3%, Abstenção: 10% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Embora a artroplastia forneça benefícios importantes para 

as pessoas com artrite inflamatória e LES, esses pacientes apre-
sentam maior risco de complicações, incluindo infecção [1-3]. 
Para fornecer orientação, a Associação Americana de Cirurgiões 
do Quadril e do Joelho (AAHKS) e o Colégio Americano de Reu-
matologia (ACR) reuniu um painel de interessados, incluindo 
reumatologistas, ortopedistas, pacientes, especialistas em doen-
ças infecciosas e metodologistas. Revisamos sistematicamente a 
literatura relevante no Embase (1974 +), na Cochrane Library e 
no PubMed (meados dos anos 1960 +) de 1º de janeiro de 1980 a 
6 de março de 2016 e sintetizamos as evidências, chegando a um 
consenso sobre as recomendações listadas acima para equilibrar 
risco de infecção contra o risco de surto de doença [4]. Uma 
pesquisa bibliográfica adicional foi realizada a partir de 1 de 
março de 2016 até 28 de fevereiro de 2018 e artigos relevantes 
adicionais foram adicionados a esta discussão. Para DMCDs não 
biológicos sintéticos, há evidências de ensaios controlados ran-
domizados que não revelam aumento de infecção quando esses 
medicamentos são mantidos durante o período perioperatório. 
Embora não haja estudos cirúrgicos comparando diretamen-
te infecção e exacerbação com medicamentos anti-reumáticos 

biológicos, incluindo inibidores de TNF e bloqueadores de IL-
6, existem numerosos estudos que demons-tram um aumento 
na infecção associada a esses medicamentos em aspectos não 
cirúrgicos. Como os pacientes com LES leve podem ser cuidado-
samente monitorados após a cirurgia e os medicamentos podem 
ser reiniciados por surtos, recomendamos a suspensão de todos 
os medicamentos imunomodulado-res no momento da cirurgia. 
Para pacientes com LES grave ou potencialmente fatal, complica-
ções perioperatórias podem estar ligadas à doença ativa, por isso, 
recomendamos a continuação dos imunomodulares durante a 
cirurgia, em acordo com parecer do reumatologista do paciente.  
          O tofacitinibe é um imunomodulador oral único que aumen-
ta o risco de infecção, por isso recomendamos a sua suspensão 
por sete dias antes da cirurgia. O estado de imunocomprometi-
mento está ligado à terapia biológica de altas doses, então base-
amos o período de duração da droga no intervalo de dose, para 
refletir o período de imunossupressão efetiva que não se reflete 
na meia-vida farmacocinética sérica. Por exemplo, o rituximab 
tem uma meia-vida no soro de 18 a 32 dias, embora a depleção 
de linfócitos B possa persistir ≥ 6 meses após uma infusão. Isto 
sugere que o tempo ideal para a cirurgia é no final do ciclo de 
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Metotrexato

Sulfasalazina

Hidroxicloroquina

Leflunomida (Arava)

Doxiciclina

Semanal

Uma/ Duas vezes ao dia

Uma/ Duas vezes ao dia

Diariamente

Diariamente

Manter

Manter

Manter

Manter

Manter

Adalimumabe (Humira) 40 mg

Etanercept (Enbrel) 50 mg or 25 mg

Golimumabe (Simponi) 50 mg

Infliximabe (Remicade) 3 mg/kg

Abatacept (Orencia) ajuste ponderal 500 mg; EV 1000 mg; Sbc125 mg

Rituximabe (Rituxan) 1000 mg

Tocilizumabe (Actemra) EV 4 mg/kg; Sbc, 162mg

Anakinra (Kineret) Sbc 100 mg

Secuquinumabe (Cosentyx) 150 mg

Ustequinumabe (Stelara) 45 mg

Belimumabe (Benlysta) 10 mg/ kg

Tofacitinibe (Xeljanz) 5 mg: SUSPENDA esta medicação 7 dias antes da 
cirurgia

A cada 2 semanas

Uma ou duas vezes por semana

A cada 4 semanas (Sbc) ou
A cada 8 semanas (EV)

A cada 4,6 ou 8 semanas

Mensalmente (EV) ou
Semanalmente (Sbc)

2 doses, com intervalo de 2 
semanas entre elas, a cada 4-6 
meses

Semanalmente (Sbc) ou a cada 
4 semanas (EV)

Diariamente

A cada 4 semanas

A cada 12 semanas

A cada 4 semanas

Diariamente ou 2 vezes ao dia

Semana 3

Semana 2

Semana 5
Semana 9

Semanas 5,7 ou 9 
(respectivamente)

Semana 5
Semana 2
                      
Mês 7

Semana 3
Semana 5

Dia  2

Semana 5

Semana 13

Semana 5

7 dias após a última dose

Micofenolato

Azatioprina

Ciclosporina

Tacrolimus

2 vezes ao dia, diariamente

1 ou 2 vezes ao dia

2 vezes ao dia

2 vezes ao dia (EV ou VO)

Manter

Manter

Manter

Manter

DMCD: MANTENHA estas medicações durante o período operatório. Intervalo das Doses Manter/Suspender

Intervalo das Doses

Micofenolato

Azatioprina

Ciclosporina

Tacrolimus

2 vezes ao dia

Diariamente ou 2 vezes ao dia

Duas vezes ao dia

Duas vezes ao dia (V.O ou E.V)

Suspender

Suspender

Suspender

Manter

TABELA 1. Medicações incluídas nesta diretriz

DMCD, Drogas modificadoras do curso da doença; EV, endovenoso; Sbc, subcutâneo; VO, oral. Reproduzida com permissão [4].

Intervalos das doses obtidos por informação online de prescrição fornecidas pelos laboratórios farmacêuticos 
*2016 American College of Rheumatology/American Association of Hip and Knee Surgeons: Diretrizes para o Manejo Perioperatório das 
Medicações Anti-reumaticas em Pacientes com Doença Reumática a Serem Submetidos à Artroplastia Total do Quadril ou Joelho.

BIOLÓGICOS: SUSPENDA estas medicações antes da cirurgia e 
agende a cirurgia ao final do ciclo de uso.   REINICIE as medicações 
no minimo 14 dias após a cirurgia na   ausência de distúrbios da 
cicatrização, infecção do sítio cirúrgico ou infecção sistêmica. 

Agende a Cirurgia 
(em relação à última 
dose do biológico 
administrada)

Intervalo das DosesMEDICAÇOES ESPECÍFICAS PARA LES SEVERO: MANTENHA estas 
medicações no período perioperatório

 Manter/Suspender

Intervalo das DosesLES NÃO SEVERO: SUSPENDA estas medicações no período 
perioperatório.

 Manter/Suspender
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dosagem, quando do menor efeito imunossupressor da droga.  
     Os glicocorticóides (GCs) são tipicamente administrados em 
doses supra-fisiológicas ("corticosteroides sob stresse ou em 
pulso") a pacientes que recebem GCs de longo prazo no mo-
mento da ATQ e ATJ, apesar da associação consistente com o 
aumento da infecção, devido à preocupação com a instabilidade 
hemodinâmica. Com base em ensaios controlados randomiza-
dos, bem como estudos observacionais que não demonstram 
hipotensão quando são administrados os GC em dose usual, 
recomendamos a continuação da dose usual em vez de “corti-
costeroides sob stresse”. Essa recomendação aplica-se apenas 
quando os GCs são administrados para condições reumáticas e 
não àqueles que receberam GCs durante o desenvolvimento ou 
aqueles que receberam GCs como terapia de reposição para ou-
tras condições médicas.

Desde esta publicação, a suposição de risco aumentado de 
infecção para pacientes com AR foi confirmada em um gran-
de estudo de coorte ATQ/ATJ baseado no registro de 3.913 pa-
cientes com AR em comparação com 120.499 pacientes com 
osteoartrite (OA) [5]. Pacientes com AR apresentaram um ris-
co aumentado de IAP (razão de sub-risco (SHR): 1,46, IC 95%: 
1,13-1,88). Os biológicos foram administrados dentro de 90 dias 
da cirurgia em 345 de 1.946 pacientes, mas não aumentaram 
o risco de IAP (SHR: 1.61, IC 95% 0.70 a 3.69). Um segundo 
estudo de coorte retrospectivo analisou cirurgias em 4.288 pa-
cientes com doença intestinal inflamatória e artrite inflamatória 
em uso crônico de infliximab, que receberam uma infusão den-
tro de 6 meses da ATQ ou ATJ [6]. Explorando a precisão dos 
registros de faturamento da infusão, eles determinaram que o 
infliximabe administrado dentro de quatro semanas da cirurgia 
comparado ao infliximabe administrado > seis meses antes da 
cirurgia não aumentou o risco de infecção grave dentro de 30 
dias após a cirurgia  (OR: 0,90 , IC 95%,  0,60 a 1,34) ou IAP 
dentro de um ano (OR: 0,98, IC 95%,  0,52 a 1,87). A dose de 
glicocorticoide > 10 mg aumentou significativamente o risco 
de infecção por 30 dias (OR: 2,11, IC 95%, 1,30 a 3,40) e IAP 
(HR: 2,70, IC 95% 1,30 a 5,60). Em um estudo retrospectivo de 
caso controle usando dados de uma grande base de dados co-
merciais, foram identificados 55.861 pacientes com OA ou AR 
submetidos a artroplastia, incluindo 1.127 casos de ATs infecta-
das que foram pareados com 1.106 controles. Os pacientes com 
AR tinham 47% mais chances de ter uma infecção pós-opera-
tória do que os pacientes com OA (OR: 1,47, IC 1,04 a 2,08).  
O uso de medicações imunossupressoras perioperatórias não 
aumentou o risco (OR: 1,12, IC 0,84 a 1,50). O uso de predni-
sona no perioperatório foi mais uma vez encontrado como um 

fator de risco significativo para infecção (OR: 1,59, IC 95%, 1,28 
a 1,97) [7].

Esses estudos observacionais indicam que a abordagem ao 
risco de infecção para pacientes com doença reumática continua 
sendo importante e corroboram nossa recomendação de forne-
cer a dose usual de GCs, e não doses suprafisiológicas, no mo-
mento da ATQ e ATJ. Embora os biológicos não sejam um fator 
de risco para infecção após a cirurgia, os fatores de confusão não 
medidos podem desempenhar um papel em estudos observacio-
nais. Esses estudos fornecem mais justificativa para a pesquisa 
necessária no futuro.  
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QUESTÃO 9: A doença hepática (hepatite C, cirrose, etc.) predispõe os pacientes à infecção do 
sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP)? Em caso afirmativo, qual otimização 
deve ser realizada antes de operar pacientes com doença hepática?  

RECOMENDAÇÃO: Sim. Pacientes com doença hepática, como hepatite ou cirrose, apresentam maior risco de infecção. Esses pacientes 
estão em risco aumentado de sangramento intra- e pós-operatório. Todos os esforços devem ser feitos para garantir que tais complicações 
sejam minimizadas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 98%, Discordam: 1%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
O vírus da hepatite C (VHC) afeta mais de 185 milhões 

de pessoas em todo o mundo, e aproximadamente 80% dos 
indivíduos infectados evoluem para infecção crônica, com 
20% desenvolvendo cirrose em 25 anos [1-4]. Como a tera-
pia médica continua a melhorar a expectativa de vida de pa-
cientes com doença hepática, há uma demanda crescente por 
procedimentos ortopé-dicos nessa população [5-8]. Estudos 
anteriores avaliando as complicações pós-operatórias nes-
sa população de pacientes eram de pequenas amostras e não 
eram conclusivos [6,9,10]. Entretanto, estudos recentes de-
monstraram predomi-nantemente que, de fato, ISC e IAP 
ocorrem em taxas muito mais altas entre esses pacientes [11].  
     IAPs podem ocorrer em uma frequência mais alta entre pa-
cientes com cirrose hepática comparados àqueles sem cirrose 
hepática submetidos a artroplastia eletiva de joelho (2,7 vs. 
0,8%), artroplastia eletiva de quadril (3,66 vs. 0,692%) e pacien-
tes com fratura de quadril (6,30 vs. 1,10%), como mostrado por 
Jiang et al. analisando os dados do Nationwide Inpatient Sample 
e do State Inpatient Database. O estudo constatou que a cirrose 
hepática foi um fator de risco independente para IAP (OR: 24, 
IC 95%, 1,87 a 3,12), assim como o diagnóstico de VHC sem 
cirrose (OR: 2,3, lC 95%, 1,97 a 2,76) [5]. Outro estudo de coor-
te retrospectivo de pacientes submetidos à artroplastia total de 
quadril total (ATQ) ou artroplastia total do joelho (ATJ), tam-
bém apoiou a maior taxa de IAP dentro de um ano da cirurgia 
em pacientes com cirrose hepática [12]. É importante notar que 
o próprio VHC pode aumentar as taxas de complicações mesmo 
na ausência de cirrose hepática. 

Pour et al. observaram uma taxa aumentada de compli-
cações cirúrgicas, incluindo IAP, em pacientes com VHC não 
cirróticos submetidos a ATQ, mas não à ATJ [10]. O estudo de 
Issa et al., incluiu 6.343 pacientes com VHC e 19.029 controles 
pareados e demonstrou uma taxa aumentada de complicações 
cirúrgicas pós-operatórias após ATQ ou ATJ em pacientes com 
VHC crônica [6]. A coorte também apresentou uma taxa mais 
alta de complicações e readmissões aos 90 dias [13]. Best et al., 
utilizaram a National Hospital Discharge Survey para comparar 
26.444 pacientes com VHC submetidos a ATQ ou ATJ, com uma 
coorte controle de 8.336.882 pacientes sem VHC, e relataram 
taxas maiores de IAP em pacientes com VHC submetidos a ar-
troplastia total (AT) (VHC: 0,845, controles: 0,09%, OR: 9,5, lC 
95%,  8,3 a 10,8). ) [14]. Estudos de Cancienne et al., utilizando 
o banco de dados de pacientes PearlDiver, mostraram OR sig-
nificativo de 1,7 a 2,1 para infecção em artroplastia do joelho, 
quadril [15] e de ombro [16] aos 3, 6 e 12 meses após a cirurgia. 
Estes 3 grupos tiveram respectivamente 15,383, 8,380 e 1,466 
casos com VHC que foram comparados com, respectivamente, 
146.54, 48.440 e 21.502 pacientes controles pareados. Kildow 

et al. demonstraram que, ao compararem o grupo controle com 
a idade, sexo e índice de comorbidade de Charlson (ICC), os 
pacientes com VHC tiveram taxas mais altas de complicações 
em um período de 30 dias, 90 dias e dois anos após a AT [17]. 

Além disso, o vírus da hepatite B tem sido reconhecido 
como um fator de risco independente para IAP após artroplas-
tia total do joelho [18]. O risco de IAP em 90 dias e dois anos 
após artroplastia total de quadril e joelho também foi significa-
tivamente aumentado [17]. Em comparação com pacientes con-
trole, aqueles com cirrose hepática têm mais perda de sangue, 
complicações e taxas de mortalidade mais elevadas. Entre os 
pacientes cirróticos, a cirrose relacionada ao álcool apresentou a 
maior taxa de complicações perioperatórias [19, 20].

Existem várias explicações diferentes para o maior risco de 
IAP em pacientes com cirrose hepática. Uma explicação é que a 
doença hepática pode prejudicar a função plaquetária e causar 
trombocitopenia que aumenta o risco de sangramento intraope-
ratório e pós-operatório [21-23].   O VHC pode suprimir o siste-
ma imunológico, danificar as células endoteliais e levar a compli-
cações clínicas e cirúrgicas graves [6,24,25]. A perda sanguínea 
intraoperatória e a necessidade de transfusões de concentrado 
de hemácias reduzem ainda mais a condição imunológica desses 
pacientes, além disso, a formação de um hematoma ao redor da 
ferida operatória nos dias seguintes à intervenção é outro fator 
de risco para o desenvolvimento de IAP. Também, pacientes 
com VHC podem ter disfunção de células beta das ilhotas e, sub-
sequentemente, desenvolver diabetes mellitus que pode resultar 
em um aumento na prevalência de complicações da ferida e no 
potencial de infecção [21]. Além disso, outro possível motivo 
é que pacientes com doença hepática tem uma capacidade di-
minuída de ativar o sistema reticuloendotelial, linfoproliferação, 
mobilização de neutrófilos e atividade fagocitária, todos os quais 
diminuem a atividade bactericida e têm sido sugeridos como im-
portantes fatores contribuintes para a predisposição à infecção 
bacteriana. [16,26,27].

Os ortopedistas devem estar cada vez mais conscientes 
dessa associação, que deve influenciar o processo de tomada de 
decisão compartilhada de realizar AT em pacientes com doen-
ça hepática [12,20]. Acreditamos que é nesses pacientes que as 
medidas preventivas devem ser aumentadas contra a infecção 
e que o estrito controle pós-operatório deve ser seguido para 
prosseguir de forma agressiva se houver suspeita da infecção. 
O equilíbrio hemostático deve ser corrigido antes da cirurgia de 
acordo com procedimentos estabelecidos, como administração 
de vitamina K ou transfusões de plasma concentrado para evitar 
sangramento excessivo ou talvez pacientes com estágio avança-
do da doença não devem ser submetidos a artroplastia eletiva 
[28,29]. O estado imunocom-prometido de pacientes com do-
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ença hepática deve ser mais rigorosamente monitorado antes da 
cirurgia [26]. 

Após correlacionar a taxa de soroprevalência e a taxa sub-
diagnosticada, Cheng et al. concluíram que a triagem de rotina 
para infecção pelo VHC não é custo-efetiva [30]. Outro estu-
do chegou à mesma conclusão comparando o custo e a taxa de 
transmissão do VHC pelo contato percutâneo com o sangue 
[31].

Dada a presença de evidências esmagadoras na literatura, 
concluímos que doenças do fígado, como hepatite ou cirrose, 
predispõem os pacientes a ISC/ IAP. O equilíbrio hemostático 
e o estado imunológico comprometido devem ser corrigidos an-
tes da cirurgia em pacientes com doença hepática. Atualmente, 
não há diretrizes propostas para melhor preparar pacientes com 
doença hepática para a cirurgia ortopédica. Pesquisas futuras 
devem abordar a otimização dos cuidados para esses pacien-
tes. A hepatite aumenta a taxa de complicação após artroplastia 
eletiva. A vantagem da operação e a desvantagem de possíveis 
complicações devem ser cuidadosamente avaliadas e discutidas 
com o paciente.
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JUSTIFICATIVA
Em ambos os estudos, in vitro e em modelos animais, os 

opioides demonstraram ter efeitos imunossupressores, modu-
lando tanto o sistema imunológico adaptativo quanto o inato 
[1-6]. Os opioides têm sido implicados no desenvolvimento de 
várias infecções, incluindo o vírus da imunodeficiência huma-
na (HIV), o vírus da hepatite C (HCV) e infecções bacterianas 
oportu-nistas [4,5,7,8].

Apesar do aumento do interesse pela pesquisa com opioi-
des, poucos estudos na literatura de artroplastia examinaram o 
efeito do consumo pré-operatório de opioides e o subsequen-
te desenvolvimento de infecção. Com relação às infecções do 
sítio cirúrgico, Menendez et al. encontraram que a utilização 
pré-operatória de opioides estava associada à maior morbidade 
do paciente, incluindo o risco aumentado de infecções do sítio 
cirúrgico [9]. 

Para a IAP, Cancienne et al. encontraram, em uma revisão 
de banco de dados nacional, que o uso de narcóticos pré-opera-
tórios estava associado ao maior risco de IAP dentro de um ano 
[10]. Da mesma forma, Bell et al. relataram em um estudo de ca-
so-controle retrospectivo que o uso pré-operatório de opioides 
foi independentemente associado ao aumento do risco de IAP 
em dois anos [11]. Além disso, o uso pré-operatório de opioides 
tem sido impli-cado como fator de risco para cirurgias de revi-
são precoce [12–14]. Nenhuma das duas pesquisas de base de 
dados na literatura, no entanto, realizou sub-análises adicionais 
sobre o tipo de revisão. Portanto, a relação entre opioides pré-
-operatórios e revisões sépticas permanece desconhecida.

Em conclusão, existem evidências limitadas para apoiar o 
papel dos opioides como fator de risco para o desenvolvimento 
de ISC/IAP. Dado o escopo do perigo apresentado por esses me-
dicamentos, há a necessidade de mais estudos para desenvolver 
recomendações mais concretas para a modificação de fatores de 
risco em potencial.
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QUESTÃO 10: Existe ligação entre o consumo de opioides e o risco aumentado de infecção do 
sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP)?  

RECOMENDAÇÃO: SIM. O uso de opioides prévio à cirurgia tem sido associado ao aumento do risco do desenvolvimento de ISC/IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 71%, Discordam: 17%, Abstenção: 12% (Grande Maioria, Consenso Forte)

Livro.indb   38 22/10/2019   11:11:34



Seção 1        Prevenção      39

JUSTIFICATIVA
Estudos recentes sugerem que transtornos afetivos, como 

depressão e ansiedade, podem aumentar o risco de ISC/ISP [1]. 
Existem razões fisiológicas e psicológicas para essa associação. 
A depressão tem demonstrado estimular a produção de citoci-
nas pró-inflamatórias, como a IL-6, bem como promover a reg-
ulação negativa da resposta imune celular (ativação de células 
killer naturais e a replicação de células T auxiliares) [2,3]. A 
promoção da IL-6 estimula a secreção do hormônio liberador de 
corticotrofina (CRH), que aumenta a pro-dução do hormônio 
adrenocorticotrófico (ACTH) e do cortisol, inibindo assim cer-
tos aspectos da resposta imune [2,4]. Pacientes com depressão 
e transtornos de ansiedade também tendem a sofrer autoneg-
ligência, o que os coloca em maior risco de ISC/IAP [5,6]. Pa-
cientes com distúrbios afetivos tendem a ser fumantes, sofrem 
de desnutrição e, consequentemente, podem ficar anêmicos, 
consumir álcool ou viver em isolamento social, o que os coloca 
em maior risco de ISC/IAP [7-12]. 

Embora a ligação entre depressão e IAP ainda justifique in-
vestigação, a depressão tem se mostrado um fator de risco inde-
pendente para a IAP após a ATJ primária em vários estudos de 
registros nacionais [13-16]. Browne et al. relataram a incidência 
de depressão na população de artroplastia em 10,0% [14]. Esse 
mesmo estudo encontrou depressão associada ao maior risco 
de infecção pós-operatória (OR: 1,33) [14]. Um estudo retro-
spectivo de caso-controle de Bozic et al. encontrou a depressão 
independentemente associada a um risco aumentado de IAP em 
pacientes com artroplastia total do quadril (Hazard ratio (HR): 
1,28) [17]. Similarmente, outro estudo retrospectivo de um úni-
co centro de artroplastia primária de quadril (ATQ) constatou 
a depressão significativamente relacionada à IAP [18]. Além 
disso, uma revisão sistemática e meta-análise de 66 estudos ob-
servacionais agrupados (23 prospectivos, 43 retrospectivos) de 
risco relativo ajustado demonstraram que a depressão produziu 
um risco significativamente aumentado de IAP (RR: 1,48; IC95% 
1,13 a 1,95) após artroplastia total do joelho (ATJ) ou ATQ [19]. 

Outros transtornos mentais, como transtorno bipolar e es-
quizofrenia, também demonstraram uma associação com IAP. 
Kheir et al. demonstraram que os pacientes com psicose e de-
pressão apresentaram aumento na chance de desenvolver IAP 
aos 90 dias (OR: 3,334, p = 0,049), dois anos (OR: 3,94, p = 
0,004) e em qualquer momento (OR: 4,32, p = 0,002) [20]. Além 
disso, Klement et al. demonstraram que pacientes com qualquer 
doença psiquiátrica (transtorno bipolar, depressão e esquizof-
renia) submetidos a ATJ primária eletiva e ATQ primária apre-
sentavam risco aumentado de IAP (ATJ OR: 2,17, p <0,001, ATQ 
OR: 2,26, p <0,001) [15,16].

Embora existam evidências substanciais de que a depressão 
é um fator de risco independente para a IAP, há evidências lim-

itadas de que ao controlar ou tratar a depressão resulta em uma 
redução ou normalização do risco de IAP. Um estudo retrospec-
tivo recente de mais de 20.000 pacientes com artroplastia, feito 
por Yao et al., não demonstrou associação entre o uso de antide-
pressivos perioperatórios e aumento do risco de revisão ou IAP; 
no entanto, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina 
(ISRS) tiveram menor risco de revisão por todas as causas e de 
revisão asséptica [21]. Um estudo retrospectivo de 140 pacientes 
submetidos a discectomia cervical anterior e fusão encontrou 
resulta-dos cirúrgicos autorrelatados semelhantes em pacientes 
pré-tratados com anti-depressivos por pelo menos seis meses 
antes da cirurgia em comparação com o grupo controle que não 
tinha histórico de depressão [22]. No entanto, futuros estudos 
intervencionistas prospectivos que investiguem a influência das 
modali-dades de tratamento da depressão no risco de IAP em 
pacientes com artroplastia são esperados.
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QUESTÃO 11: A presença de ansiedade/depressão e transtornos do humor aumentam o risco de 
infecções do sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/ISP)? Se sim, quais são as 
considerações que devem ser implementadas para reduzir o risco de ISC/IAPs? 

RECOMENDAÇÃO: Há evidências emergentes para sugerir que transtornos afetivos, como depressão e ansiedade, aumentam o risco 
de IAPs. Embora tenham sido oferecidas explicações fisiológicas e psicológicas para essa associação, não está claro se modular ou tratar 
esses distúrbios antes da cirurgia resultam na redução no risco de IAPs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte
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QUESTÃO 12: A deficiência de vitamina D (DVD) aumenta o risco de infecções subsequentes no 
sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/ISPs) em pacientes submetidos a proce-
dimentos ortopédicos? 

RECOMENDAÇÃO: Desconhecida. A DVD pode aumentar o risco de ISC e / ou IAPs subsequentes em pacientes submetidos a procedi-
mentos ortopédicos, diminuindo as respostas imunes inatas e adaptativas mediadas pela vitamina D.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 82%, Discordam: 5%, Abstenção: 13% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O mecanismo exato de como a vitamina D afeta a função 

imune é desconhecido. Numerosos estudos demonstraram sua 
regulação nas respostas imunes inata e adaptativa [1-6]. De-
monstrou-se que a vitamina D ativa o sistema imune inato para 
matar bactérias através da regulação autócrina dos monócitos, 
bem como modulando a produção de peptídeos antimicrobianos 
(AMPs) e citocinas [1,2]. A vitamina D ativa a resposta imune 
adaptativa através da regulação parácrina em células dendríti-
cas, células T e células B [1]. 

Evidência clínica de DVD e risco de ISC/IAP na literatu-
ra ortopédica é limitada. Em um estudo prospectivo, medindo 
os níveis séricos de 25-hidro-xivitamina D, a DVD foi encon-
trada em 64% dos pacientes com artroplastia primária (AT), 
52% dos pacientes com soltura asséptica e 86% dos pacientes 
com IAP - diferença estatisticamente significante para IAP em 
comparação com os outros grupos [7]. Um estudo retrospectivo 
de caso-controle de revisão de ATs teve achados semelhantes, 
com pacientes com IAP sendo mais propensos a ter DVD do que 
pacientes sendo revisados para indicações assépticas (72,7 vs. 
48,4%, respectivamente) [8]. Além disso, a prevalência de DVD 
foi de 55% na população de revisão de AT, em comparação com 
39% na população de AT primária. É importante ressaltar que, 
quando controlados para outros parâmetros nutricionais como 
albumina e transferrina, a DVD permaneceu preditiva de IAP 
como motivo da cirurgia de revisão [8].

Até o momento, não há estudos clínicos sobre o efeito da 
suplementação de vitamina D e o risco de ISC/IAP. Em um mo-

delo de IAP em camundongos, aqueles com DVD mostraram ter 
uma carga bacteriana aumentada quando comparados a camun-
dongos com DVD que receberam suplementação de resgate de 
vitamina D [9]. A carga bacteriana foi similarmente diminuída 
entre camundon-gos normais e camundongos com DVD rece-
bendo suplementação de resgate.

A DVD é comum, com taxas relatadas de 42% em adultos 
nos Estados Unidos e 24 a 65% em pacientes com AT [10–14]. 
Como um potencial fator de risco modificável para ISC e IAP, a 
DVD é uma área importante para estudos futuros.
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QUESTÃO 13: A anemia pré-operatória é um fator de risco para infecção do sítio cirúrgico/in-
fecção articular periprotética (ISC/IAP)? 

RECOMENDAÇÃO: Com base nas evidências disponíveis, a anemia pré-operatória, definida por hemoglobina inferior a 13,0 g/dl em 
homens e 12,0 g/dl em mulheres, é um fator de risco independente para ISC/IAP no período pós-operatório de artroplastia totais (ATs).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 8%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A anemia é uma condição comum, cuja manifestação é esti-

mada em 21 a 35% dos pacientes que são submetidos à AT pri-
mária [1,2]. A anemia frequentemente se apresenta como parte 
de um espectro de comorbidades e assim é difícil de ser estu-
dada isoladamente. No entanto, a literatura recente demonstra 
uma ligação entre complicações pós-operatórias e anemia pré-
-operatória em vários estudos publicados [3-13]. A maioria da 
literatura ortopédica se concentra na AT por um estudo que in-
vestigou anemia pré-operatória em relação à artroplastia total de 
tornozelo (ATT) [14]. 

Uma das complicações mais devastadoras após a AT é a IAP 
ou ISC e, como o número de artroplastias realizadas anualmente 
continua aumentando, a prevenção será fundamental. Embora 
rara, essa complicação devastadora representa um aumento na 
morbidade e mortalidade, bem como um importante ônus eco-
nômico [4,13,15]. Existem vários fatores de risco docu-men-
tados, relacionados ao paciente, para o aumento da incidência 
de IAP, incluindo doenças reumatológicas, diabetes e obesida-
de [4,16]. Em alguns casos, a otimização pré-operatória desses 
diagnósticos crônicos pode levar à modificação favorável do 
risco no pré-operatório [16]. A anemia no pré-operatório, mais 
comumente definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
por um valor de hemoglobina inferior a 13,0 g/dL em homens e 
12,0 g /dL em mulheres, é um desses fatores de risco avaliados e 
considerado preditor independente para complicações pós-ope-
ratórias, incluindo a IAP [2,4,5,10,11,17,18]. 

Uma evidência convincente para esse tema é um estudo 
caso-controle, retrospectivo, o qual demonstrou que pacientes 
com valores de hemoglobina pré-operatória inferiores a 13,0 g/
dl em homens e 12,0 g/dl em mulheres tiveram uma taxa geral 
mais alta de complicações (OR: 2.11) do que suas contrapartes 
correspondentes [11]. A coorte consistiu de 2.576 (19%) pa-
cien-tes que tiveram anemia, comparada com 10.987 pacientes 
com valores laboratoriais dentro dos limites normais. Após o 

controle de outras comorbidades significativas, a taxa de com-
plicações gerais para a coorte anêmica foi de 33,2% em compa-
ração com 15,4% na coorte não anêmica. Pertinente à presente 
discussão, a taxa de infecção foi de 4,5% nos pacientes anêmicos 
em comparação com 1,12% nos pacientes não anêmicos (OR: 
2,83, IC 95%, 1,78 a 4,51; p <0,0001) [11] 

Dois estudos de nível II realizados por Bozic et al., com base 
em dados administrativos de uma população do Medicare, reve-
laram uma Razão de Risco Ajustado para anemia na AT de 1,36 
e 1,26, respectivamente (p= 0,0347 e p = 0,0014) [17,18]. . Em 
um estudo de nível III que investigou especificamente a rela-
ção entre anemia pré-operatória e IAP, Greenky et al. relataram 
que a anemia foi independentemente associada a uma razão de 
chances ajustada de 1,95 (1,38 a 2,56) para o risco de IAP no 
pós-operatório [5].

Swenson et al. revisaram uma série institucional de pacien-
tes com IAP confirmada e demonstraram que a anemia pré-ope-
ratória nesse cenário leva à diminuição do sucesso de desbri-
damento aberto e troca de polietileno [10]. Eles demonstraram 
uma razão de chances de 6,7 (IC 95% 2,2 a 22,4, p = 0,0013) de 
falha em pacientes com anemia pré-operatória. Demostraram 
também que  falha foi exacerbada por uma combinação de in-
fecção por espécies de Staphylococcus e anemia pré-operatória, 
pois os pacientes submetidos a irrigação e desbridamento, livres 
desses dois fatores, tiveram uma taxa de sucesso de 97,1%, de-
finida pela manutenção de um implante bem fixo sem a neces-
sidade de cirurgia ou antibióticos orais ao longo da vida [10]. 

Os dados atuais sugerem, com moderada certeza, que os pa-
cientes com anemia pré-operatória são mais propensos a desen-
volver IAP no pós-operatório do que aqueles que se submetem 
à cirurgia e não são anêmicos. Embora os estudos que chegam 
a essa conclusão sejam poucos, eles corroboram de forma in-
dependente essa conclusão, tanto em dados de grande coorte 
adminis-rativas, como em registros institucionais. Embora a ra-
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zão das chances ajustadas desses estudos variem (1.26 a 2.11), 
todos demonstram que um valor de hemoglobina abaixo de 13.0 
g/dl em homens e 12.0 g/dl em mulheres são fatores de risco 
independentes para IAP [5,10,11,15, 17,18].

Também não está claro se a presença de anemia pré-opera-
tória em si, independentemente do manejo, é um fator de risco 
ou, se de fato, é o tratamento para a anemia com transfusão de 
sangue halogênico que transmite o risco. A anemia pré-opera-
tória também é o maior preditor da necessidade de transfusão 
sanguínea, mesmo com o uso de ácido tranexâmico de rotina 
[19-21] e a transfusão de sangue halogênico tem sido indepen-
dentemente correlacionada com ISC/IAP [7,22,23]. Mais pes-
quisas são necessárias nesta área, de preferência com ensaios 
multicêntricos robustos e de larga escala. 
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QUESTÃO 14: Qual otimização pré-operatória para anemia pode ser feita para aumentar a con-
centração de hemoglobina? 

RECOMENDAÇÃO: A literatura sugere que a administração de ferro e/ou eritropoietina (EPO) aumenta a concentração de hemoglobina 
pré-operatória e diminui a necessidade de transfusão sanguínea alogênica no pós-operatório. No entanto, o ferro só pode ser eficaz para 
pacientes com deficiências de ferro pré-existentes e está associado a muitos efeitos colaterais. Dados os altos custos da EPO, a adminis-
tração pré-operatória para evitar somente a transfusão sanguínea não foi considerada eficaz em termos de custos. Mais pesquisas são 
necessárias para avaliar os riscos e benefícios da transfusão de sangue halogênico pré-operatório.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 3%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A literatura atual apresenta várias estratégias 

para aumentar a hemoglobina pré-operatória, incluin-
do suplementação de ferro, injeção de recombinan-

te humano (EPO) e transfusão sanguínea pré-operatória. 
          O manejo inicial recomendado é a correção de quais-
quer deficiências (como ferro, folato, ferritina, B12 etc.). Se os 
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pacientes forem considerados deficientes em ferro, o nível de 
hemoglobina pode ser aumentado somente com ferro, seja por 
via intravenosa (IV) ou oral [1]. O ferro oral é barato, mas leva 
dois a três meses para funcionar [2]. As formulações de ferro 
oral também estão associadas a um perfil de efeito colateral gas-
trointestinal alto (GI). Uma revisão sistemática e metaanálise de 
2015 examinou 43 ensaios clínicos randomizados (ECR) com-
parando ferro oral versus formulações IV ou placebos e encon-
trou mais efeitos colaterais gastrointestinais com formulações 
orais vs. IV (OR: 3,05), e oral versus placebo (OR: 2,32). Este 
aumento nos efeitos colaterais GI, por sua vez, reduz a adesão 
ao tratamento [3]. O ferro intravenoso é mais caro, mas pode 
aumentar os níveis de hemoglobina em duas a quatro semanas, 
dependendo do nível de hemoglobina antes do tratamento e do 
grau de deficiência de ferro. Os efeitos colaterais são poucos e 
geralmente leves, mas casos raros de anafilaxia são vistos como 
documentados por uma revisão sistemática que observou 8 ca-
sos em 2.186 infusões [4]. 

O uso de suplementação pré-operatória de ferro para elevar 
a hemoglo-bina pré-operatória para todos os pacientes, indepen-
dentemente do status de ferro, é uma intervenção mais contro-
versa. Isso se deve à literatura conflitante, aos efeitos colaterais 
do tratamento e à ambiguidade quanto à duração do tratamento 
necessário para se obter uma melhora demonstrável da hemo-
-globina perioperatória. Cuenca et al. demonstraram que o uso 
de suplementação pré-operatória de ferro, vitamina C e folato 
por 30 a 45 dias antes da cirurgia resultou em menor taxa de 
transfusão em artroplastia total de joelho (ATJ) (5,8 vs. 32%), 
sem deficiências hematológicas existentes [5]. Um outro estu-
do de Cuenca et al. de 2004 investigou o uso de ferro IV ad-
ministrado na admissão e antes da cirurgia para pacientes com 
fraturas do colo do fêmur, novamente sem deficiências hemato-
lógicas, versus um grupo controle. Eles concluíram que o ferro 
IV resultou em menor taxa de transfusão no pós-operatório [6]. 
No entanto, um estudo de Lachance et al. refuta este achado e 
não mostrou diferença nas taxas de transfusão pós-operatória 
de pacientes com artroplastia total (AT) que participaram da 
suplementação de ferro por três semanas antes da cirurgia [7]. 
Além disso, a suplementação de ferro foi novamente associada 
a altos níveis de efeitos colaterais, incluindo constipação (33%), 
azia (13,8%) e dor abdominal (12,6%) [7]. Uma limitação destes 
estu-dos é que nenhum deles menciona melhorias nos níveis de 
hemoglobina pré-operatória. 

A administração pré-operatória de EPO demonstrou univer-
salmente um aumento na hemoglobina pré-operatória e menor 
necessidade de transfusão de sangue halogênico no pós-opera-
tório, mas com limitações. Em uma revisão sistemática [8], oito 
estudos (cinco ECRs e três estudos de coorte) foram incluídos 
na investigação dos efeitos da EPO pré-operatória em conjunto 
com ferro oral ou IV em pacientes submetidos a cirurgias orto-
pédicas de grande porte versus vários grupos controle [8]. Após 
o tratamento, a hemoglobina pré-operatória média foi de 14,3 ± 
0,3 g/dl na coorte de EPO em comparação com o controle (12,4 
± 0,4) [8]. EPO também tem demonstrado em vários estudos, 
incluindo ensaios clínicos randomizados, a diminuição da taxa 
de transfusão alogênica no pós-operatório [9]. 

Esses estudos demonstram uma redução significativa na 
transfusão alogênica com EPO em comparação com os cuidados 
de rotina [10-12]. Além disso, em uma meta-análise que abran-
ge 26 estudos e 3.560 participantes, Alsaleh et al. mostraram que 
o uso pré-operatório de agentes estimuladores da eritropoiese 
reduziu a transfusão de sangue alogênico em pacientes subme-
ti-dos à cirurgia de quadril e joelho (RR: 0,48, IC 95%, 0,38 a 
0,60, p <0,001) sem um risco aumentado no desenvolvimento 
de tromboembolismo [13]. Além disso, o maior fator proibitivo 
para o uso de EPO continua sendo o custo [14]. Bedair et al. 
realizaram uma análise de custo sobre o uso pré-operatório de 
EPO em pacientes com AT para evitar transfusões [14]. Eles de-

monstraram que a estratégia de EPO era mais cara comparada a 
nenhuma EPO (US $ 2.632,00 contra US $ 2.284,00) e seu custo 
precisaria ser inferior a US $ 225/dose para que isso mudasse. 
Da mesma forma, em um ECR, So-Osman et al. relataram que o 
custo por transfusão sanguínea evitada na AT ao usar EPO no 
pré-operatório foi de 7,300 euros ou aproximadamente 9,000 
USD, com os autores concluindo que isso tornou a EPO proibi-
tivamente cara [9].

A combinação de suplementação de ferro, EPO e ácido tra-
nexâmico (ATX) também tem sido estudada. Zhang et al. inves-
tigaram a segurança e a eficácia do controle sanguíneo otimiza-
do para pacientes submetidos a artroplastia eletiva de quadril 
e joelho, comparando retrospectivamente o uso de ATX com e 
sem a adição de suplementação de ferro e eritropoietina humana 
recombinante [15]. Este estudo demonstrou que o uso de ATX, 
ferro e EPO diminuiu a perda total de sangue, a necessidade de 
transfusão e queda de hemoglobina, sem aumentar a incidência 
de tromboembolismo venoso ou mortalidade [15].

Outro método descrito para aumentar a hemoglobina pré-
-operatória é a transfusão sanguínea pré-operatória. Uma revi-
são sistemática de 2010 avaliou quatro estudos de coorte, cada 
um com 100 pacientes ou mais, que compararam a transfusão 
autóloga pré-operatória com o tratamento usual [8]. Os resul-
tados sugeriram que as transfusões pré-operatórias reduziram a 
neces-sidade de transfusões no pós-operatório. No entanto, não 
houve menção específica sobre as melhorias na concentração de 
hemoglobina pré-operatória, nem investigação sobre outros re-
sultados clínicos ou eventos adversos que podem estar associa-
dos com transfusões de sangue [8].

Em conclusão, há evidências limitadas para sugerir que a ad-
ministração rotineira de ferro e transfusões pré-operatórias au-
mentam a hemoglobina pré-operatória e evidências moderadas 
para sugerir que a EPO aumenta a hemoglobina pré-operatória. 
O ferro oral é útil no contexto de deficiência de ferro, mas, quan-
do usado rotineiramente, não é particularmente efetivo e tem 
uma alta taxa de efeitos colaterais, particularmente gastrointes-
tinais. A EPO tem se mostrado rotineiramente mais eficaz em 
aumentar a hemoglobina pré-operatória, mas tem um alto custo 
monetário.
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QUESTÃO 15: Um esforço para aumentar a concentração de hemoglobina pré-operatória in-
fluencia a taxa de infecções do sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs) no 
pós-operatório? 

RECOMENDAÇÃO: Apesar da ausência de evidências que demonstrem uma redução de ISC/IAP pela otimização da hemoglobina pré-
-operatória, recomendamos que todos os esforços sejam feitos para abordar e otimizar a anemia no pré-operatório.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consensus

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 4%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Com evidências moderadas para sugerir que a anemia pré-

-operatória está associada a um aumento de ISC/IAP e que exis-
tem modalidades para aumentar a hemoglobina pré-operatória, o 
próximo passo lógico é determinar se a modificação dessa variável 
pré-operatória reduz o risco de ISC/IAPs. No entanto, nenhum 
estudo investigou se o aumento da hemoglobina pré-operatória 
diminui a ISC/IAP pós-operatórias. Estudos demonstraram que 
o tratamento da hemo-globina pré-operatória reduz as transfu-
sões pós-operatórias [1], que também foram associadas às IAPs 
[2-4], mas a ligação direta entre o aumento da hemo-globina pré-
-operatória e a redução da IAP/ISC não foi estabelecida. Esta in-
for-mação seria importante, pois ajudaria a equilibrar os poten-
ciais benefícios dos tratamentos pré-operatórios de ferro contra 
os riscos e custos conhecidos. Até que exista evidência que su-
gira que a administração de eritropoietina (EPO) e/ ou suple-
mentação de ferro diminua seguramente as ISC/IAPs, não pode-
mos recomendar seu uso rotineiro na AT somente para esse fim. 
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QUESTÃO 1: Um procedimento cirúrgico prévio (com ou sem retenção do implante), na mesma 
articulação da artroplastia, aumenta o risco de infecção do sítio cirúrgico/infecção articular peri-
-protética (ISC/IAP) subsequente?

RECOMENDAÇÃO: Procedimentos cirúrgicos abertos prévios, com ou sem o uso de implantes, aumentam o risco de ISC/IAP subse-
quente em procedimentos artroplásticos na mesma articulação. Sugerimos que a artroplastia eletiva seja adiada em articulações que 
tenham sido submetidas a recentes procedimentos cirúrgicos de grande porte (dentro de seis meses).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 6%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

1.3. PREVENÇÃO: MITIGAÇÃO DOS FATORES DE RISCO LOCAIS DO PACIENTE

JUSTIFICATIVA
Constatou-se que a violação da cápsula articular por cirur-

gia prévia está associada ao maior risco de IAP e ISC subsequen-
tes. Berbari et al. [1] investigaram pacientes submetidos a ar-
troplastia total do quadril (ATQ) ou artroplastia total do joelho 
(ATJ) após capsulotomia prévia em um estudo prospectivo de 
caso-controle e encontraram um risco significativamente maior 
de IAP (HR: 1,74, 1,23 a 2,47, p = 0,002) e ISC (HR: 1,66, 1,16 a 
2,39, p = 0,006). O grau de extensão do trauma ou procedimento 
prévio influencia o risco de infecção. Um estudo reportou que 
os pacientes com fratura prévia apresentaram risco aumentado 
de IAP/ISC (RR: 5, p = 0,04) em comparação com a lesão pré-
via de partes moles após a conversão para ATJ. Além disso, uma 
taxa de infecção significativamente maior foi observada em pa-
cientes com história prévia de fixação interna por redução aber-
ta (RAFI), (31%) versus artroscopia (3,3%) [2]. 

A artroscopia tem sido descrita como uma ferramenta va-
liosa para o tratamento de sintomas mecânicos relacionados à 
osteoartrite precoce. No entanto, não há fortes evidências que 
sugiram que o risco para IAP seja maior em pacientes com ar-
troscopia prévia do quadril ou do joelho. Alguns estudos retros-
pectivos de registros nacionais, bem como estudos caso-contro-
le pareados, avaliaram os resultados da artroplastia total (AT) 
após a artroscopia do joelho. Em relação ao risco de infecção 
após artroscopia, nenhum desses estu-dos observou um risco 
aumentado de IAP subsequente, nesses pacientes [3-7].

Os últimos estudos, no entanto, não examinaram o inter-
valo de tempo entre a artroscopia e a artroplastia índice. Parece 
que o intervalo de tempo entre artroscopia e a ATJ pode ser um 
problema importante, como demonstrado por Werner et al. em 
um estudo de coorte de 681 pacientes de um banco de dados 
nacional. Eles observaram um risco aumentado de infecção com 
uma razão de chances de 2 se a ATJ fosse realizada dentro de seis 
meses de uma artroscopia prévia (4). Por outro lado, Viste et al. 
[5] não encontraram aumento do risco de infecção ou outras 
complicações se a artroscopia do joelho fosse realizada dentro 
de um ano, e os estudos de Piedade et al. [8,9] novamente não 
encontraram correlação do intervalo entre artroscopia e compli-
cações e falhas da ATJ subsequente. 

A literatura é ainda mais limitada no que diz respeito à ar-
troscopia do quadril. Haughom et al. examinaram 84 pacientes 
em um estudo de caso-controle pareado e encontraram 1 infec-
ção periprotética por THA em cada um dos grupos com e sem 
artroscopia prévia do quadril, em um seguimento médio de 3,3 
anos [10]. Isso foi consistente com outros estudos similares que 
avaliaram os resultados da ATQ após artroscopia do quadril [11-

15]. Não há evidências sobre o intervalo de tempo seguro entre 
a artroscopia do quadril e a ATQ, a fim de diminuir a taxa de 
possível IAP subsequente.

Outro procedimento cirúrgico importante, que frequen-
temente é realizado no joelho, é a reconstrução do ligamento 
cruzado anterior (LCA). Alguns desses pacientes acabam de-
senvolvendo artrite e podem necessitar ATJ. A questão é se a 
ATJ nessa população de pacientes pode estar associada ao risco 
aumentado de IAP. Os resultados da ATJ após a reconstrução 
ligamentar foram investigados por vários autores [2,16–19]. 
Uma revisão retrospectiva de 64.566 ATJ primárias do Regis-
tro da Nova Zelândia concluiu que a cirurgia prévia de grande 
porte tinha um aumento de duas a três vezes no risco de revisão 
por IAP em seis meses (p = 0,046) e um ano (p = 0,01). A re-
construção ligamentar prévia (OR: 2,04, IC 95% 0,75 a 5,53) ou 
osteotomia (OR: 2,72, IC 95% 1,33 a 5,56) foram especialmente 
associados ao risco aumentado de IAP subsequente [2]. Hoxie 
et al. avaliaram retrospectivamente a ATJ após a reconstrução 
do LCA e não encontraram incidência de IAP em suas pequenas 
séries [16]. Pelo contrário, Waérers et al. [18] encontraram que 
pacientes com reconstrução prévia do LCA (excluindo pacientes 
com história de fratura ou osteotomia) tiveram uma incidência 
significativamente maior de IAP comparados àqueles sem re-
construção anterior do LCA (3,3% no grupo LCA, e 0% controle, 
p = 0,04). O tempo operatório para pacientes com reparo prévio 
do LCA também foi significativamente maior (p <0,001). Pan-
cio et al. [19] destacaram um risco significativamente maior de 
infecção (7%) após reconstrução multiligamentar (> dois liga-
mentos) versus <1% para aqueles sem reconstrução ligamentar 
prévia (OR: 9, IC 95%, 1 a 78, p = 0,047). O aumento do risco de 
infecção após artroscopia em que a reconstrução ligamentar foi 
realizada pode ser explicado pela presença de material estranho, 
maior tempo de operação, menor integridade de partes moles, 
aumento do risco de artrofibrose e necessidade de dissecção ci-
rúrgica devido ao procedimento prévio. 

A ATQ é o tratamento de escolha para pacientes com os-
teoartrite sinto-mática após cirurgia prévia de impacto femoro-
acetabular (IFA). Os resultados da ATQ após cirurgia de osteo-
plastia femoroacetabular (OFA), incluindo a incidência de IAP/
ISC, não foram bem estudados. No entanto, um estudo em anda-
mento no Instituto Rothman não detectou um risco aumentado 
de complicações, incluindo infecção, em mais de 50 pacientes 
com OFA prévia que foram submetidos a ATQ (aguardando pu-
blicação).

A displasia do desenvolvimento do quadril e as deformi-
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dades rotacionais do quadril são cada vez mais manejadas pela 
osteotomia periacetabular/rotacional na população mais jovem. 
Esses pacientes podem eventualmente necessitar de ATQ devi-
do à progressão para a osteoartrite. Vários estudos avaliaram os 
resultados e as dificuldades técnicas da ATQ após osteotomia 
periacetabular /osteotomia acetabular rotacional (PAO / OAD), 
mas apenas alguns abordaram o potencial de aumento da IAP/
ISC nessa população de pacientes. Duas revisões de coorte pare-
adas de pacientes com osteotomia acetabular prévia, que foram 
submetidos a ATQ, não detectaram um risco aumentado para 
IAP subsequente em comparação com controles [20,21]. As-
sim, com base nos dados disponíveis, parece que a conversão 
de THA após artroscopia prévia, osteo-plastia femoroacetabular 
ou osteotomia pélvica não parece aumentar significativamente o 
risco de IAP subsequente. 

Uma revisão retrospectiva dos procedimentos de salva-
mento do quadril na osteonecrose não encontrou diferen-
ça significativa na taxa de IAP, mas detectou um aumento na 
incidência de ISC (8,1%, p = 0,005), especialmente quan-
do o procedimento anterior foi aberto (10%, p = 0,003), em 
comparação com pacientes sem cirurgia prévia (0%) [22].  
O aloenxerto osteocondral a fresco (AOC) é um tratamento 
eficaz para defeitos osteocondrais no joelho. No entanto, mui-
tos pacientes acabam evoluindo para ATJ. Os efeitos do AOC 
prévio nos desfechos de ATJ não são bem definidos. Steinhoff 
et al. [23] avaliaram, retrospectivamente, 39 pacientes de ATJ 
submetidos a AOC prévia e constataram que a falha da ATJ foi 
marcadamente maior nessa população de pacientes, em 31,4%. 
Dos 35 pacientes com pelo menos um ano de acompanhamento, 
11 pacientes necessitaram de reoperação aos 10 anos, 2 devido à 
infecção (5,7%). Esses resultados são consistentes com altas ta-
xas de falha (17,1%) relatadas por Morag et al. [24] em sua série 
de 35 casos de ATJs após o AOC, embora nenhuma revisão tenha 
sido devida a ISC/IAP. Parece que os pacientes com múltiplas 
operações prévias no joelho são mais propensos a apresentar re-
sultados ruins após a ATJ, incluindo a falha por infecção.

Implantes remanescentes de redução aberta e fixação in-
terna (RAFI) au-mentam o risco de IAP e ISC subsequentes. 
Suzuki et al. [25] encontraram um aumento na incidência de 
IAP em pacientes convertidos para ATJ com im-plantes rema-
nescentes (25%, OR: 26,0, IC 95% 4,5 a 151,0, p <0,05) e RAFI 
prévia (21%, OR: 7,9, IC 95 % 1,1 a 57,1, p <0,05). Os autores su-
geriram que a vascularização perincisional comprometida pode 
contribuir para o risco de infecção e sugeriram o uso de cimento 
com antibiótico ou antibióticos a longo prazo nesta coorte de 
pacientes. No entanto, outro estudo de coorte de Manrique et al. 
[26] não alcançaram significância estatística em uma população 
de pacientes semelhantes, submetidos à conversão para ATJ. Um 
aumento da incidência de ISC foi observado em pacientes com 
implantes prévios in situ (10,9%) versus nenhum implante pré-
vio (4,5%) (HR: 2,59, 95% 0,78 a 8,57, p = 0,12) [9]. 

Klatte et al. [27] revisaram, retrospectivamente, 124 pa-
cientes submetidos a ATJ com história prévia de cirurgia no jo-
elho e implante remanescente. Os pesquisadores usaram uma 
técnica de estágio único e relataram uma infecção subaguda sete 
meses após a cirurgia. Resultados semelhantes foram relatados 
em uma população análoga de pacientes com ATQ (109 pacien-
tes, 1 infecção) [28]. Archibeck et al. [29] realizaram um estudo 
retrospectivo de 102 artro-plastias totais de quadril (ATQ) após 
falha na fixação interna devido à fratura de quadril prévia, 12 
(11,8%) delas tiveram complicações cirúrgicas precoces relacio-
nadas ao procedimento, embora apenas 50 pacientes estivessem 
disponí-veis aos dois anos de seguimento. O resultado da ATQ 
em pacientes com fratura acetabular prévia foi relatado como 
inferior em comparação com a ATQ primária [30-36]. Com re-
lação à ISC/IAP, os dados são conflitantes nesses pacientes. No 
entanto, alguns estudos caso-controle relataram taxas mais altas 
de IAP após ATQ em pacientes com osteossíntese prévia do ace-

tábulo [35, 37,38].  
A osteotomia é outra técnica de preservação articular que 

pode ser em-pregada em pacientes mais jovens que são recal-
citrantes ao manejo não operatório. Nelson et al. [40] revisa-
ram nove pacientes consecutivos (11 joelhos) que haviam sido 
submetidos à osteotomia varizante do fêmur distal antes da ATJ. 
Embora não tenham sido relatadas infecções ou complicações 
na ferida, os resultados funcionais e radiográficos variaram 
substancialmente, demonstrando assim o aumento da comple-
xidade e os resultados inferiores que podem ser esperados com 
a ATJ nessa população. Bergenudd et al. e Faralli et al. [41,42] 
demonstraram risco aumentado de complicações pós-operató-
rias em candidatos a ATJ após osteotomia valgizante proximal 
da tíbia.  

A remoção de implantes remanescentes (RIR) antes da 
conversão para AT pode ajudar a prevenir IAP/ISC. Quando a 
RIR após a RAFI para fraturas intra-articulares do planalto tibial 
fechada foi realizada pelo menos quatro meses antes da conver-
são para ATJ, nenhum caso de infecção profunda foi observado 
e apenas um paciente diabético desenvolveu uma infecção su-
perficial e deis-cência da ferida [39]. Uma revisão retrospectiva 
multicêntrica avaliou os desfechos da ATJ após cunha de abertu-
ra medial e cunha de fechamento lateral em osteotomia alta da 
tíbia, na qual 98,5% dos pacientes realizaram RIR. A incidência 
de infecção foi de 3,6% e o número de incisões necessárias para 
a RIR não influenciou o risco de infecção.

A literatura disponível que avalia os resultados após a AT 
em pacientes com fraturas e/ou fraturas prévias é conflitante. 
No entanto, dados alguns rela-tos na literatura, pode-se inferir 
que uma história de cirurgia extensa e implantes remanescentes 
aumentam a complexidade da AT subsequente e comprome-tem 
o resultado, incluindo a possibilidade de incidências mais altas 
de ISC/IAPs subsequentes.
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JUSTIFICATIVA
A infecção sistêmica ou ativa é uma contraindicação abso-

luta à artro-plastia quando uma articulação infectada é a fonte 
da sepse [1]. É importante identificar se um paciente tem uma 
infecção ativa ou quiescente na articulação [2]. Alguns marca-
dores séricos inflamatórios são comumente mensurados, como 
os glóbulos brancos, a velocidade de hemossedimentação (VHS) 
e a proteína C-reativa (PCR) na avaliação de pacientes com artri-
te séptica [3]. Além disso, as articulações devem ser considera-
das para aspiração quando os pacientes apresentam marcadores 
inflamatórios séricos elevados. Alta contagem de leucócitos é 
específica para o diagnóstico de artrite séptica, mas a sen-sibili-
dade é baixa, especialmente usado o valor de corte de 50,0x103/
μL, que é o mais comumente publicado [4]. A biópsia óssea pode 
ser de valor diagnóstico, à luz da evidência de Staphylococcus 
aureus intracelular quiescente [5].

A Artroplastia para artrite séptica tem sido considerada um 
procedimento de alto risco [6]. A osteomielite preexistente é su-
gerida como mais importante que a artrite séptica [7]. Nenhum 
estudo randomizado de alta qualidade avaliou a efetividade de 
diferentes estratégias de tratamento. 

A maioria da literatura publicada aborda série de casos sem 
controles. As estratégias de tratamento baseiam-se amplamente 
na opinião e experiência com artroplastias infectadas. No entan-
to, a experiência relatada pela maioria dos grupos é semelhante. 

A artroplastia do quadril estagiada foi realizada com sucesso 
na artrite séptica aguda [8]. Em uma série de casos de 18 pa-
cientes, 11 foram submetidos a artroplastia de quadril em dois 
estágios e sete foram submetidos a artroplastia de quadril em 
um único estágio. Não houve recidiva da infecção em uma mé-
dia de 70 meses de acompanhamento [2]. Em uma série de 53 
artroplastias de quadril e joelho, Bauer et al. compararam artrite 
séptica aguda tratada com artroplastia em dois estágios e artrite 
séptica “curada” quiescente tratada com artro-plastia em estágio 
único. Eles relataram uma taxa de cura de 87% com artro-plastia 
em dois estágios na artrite séptica ativa e 95% de sobrevida com 
a cirurgia de estágio único em artrite séptica curada. Eles não 
identificaram nenhum fator de risco adicional para a recorrência 
da infecção [9]. No entanto, outra série de casos de 2008 relatou 
uma taxa de reinfecção de 14%, com uma taxa de complicação 
total de 36% [10].

Huang et al. descreveram sua série de casos de 14 pacien-
tes com artrite séptica do quadril tratados com revisão em dois 
estágios. O intervalo médio entre os estágios foi de 12 semanas. 
O procedimento do segundo estágio foi realizado com implan-
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QUESTÃO 2: Em pacientes com artrite séptica prévia, quais estratégias devem ser adotadas para 
minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP) sub-
sequente? 

RECOMENDAÇÃO: Antes da artroplastia eletiva, a infecção na articulação com artrite séptica prévia precisa ser descartada usando tes-
tes diagnósticos apropriados. Na presença de uma infecção ativa, recomenda-se a artroplastia em dois estágios. A artroplastia de estágio 
único pode ser considerada quando todos os testes diagnósticos são normais e não há comprometimento ativo de partes moles (como 
fístula ou abscesso). A artroplastia de estágio único é uma estratégia de tratamento razoável em pacientes com artrite séptica causada 
pelo Mycobacterium tuberculosis (TB), em que medicamentos antituberculosos foram iniciados e na ausência de fístula ou envolvimento 
extenso de tecidos moles. Antibióticos (não mais do que 5% em peso), direcionados para o microrganismo prévio, se conhecido, devem 
ser adicionados ao cimento durante a artroplastia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 88%, Discordam: 7%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

tes não cimentados. Não houve reincidências em média de 42 
meses [8]. Romano et al. usaram um espaçador pré-formado em 
uma estratégia de dois estágios com um intervalo médio de 22 
semanas antes do uso de implantes não cimentados. Eles relatam 
uma sobrevida de 95% com uma falha devido à infecção em um 
seguimento médio de 56 meses [11]. Um grupo coreano relatou 
uma série de nove pacientes em um seguimento médio de 42 
meses. Um paciente necessitou repetir o primeiro estágio e ou-
tro paciente desenvolveu infecção após o segundo estágio [12].

Lee et al. relataram uma série de 20 artroplastias consecu-
tivas de joelho realizadas em pacientes com história de artrite 
séptica quiescente. Eles identificaram uma infecção pós-opera-
tória em 3,5 anos e recomendaram a revisão em estágio único 
após uma investigação criteriosa da infecção [13]. Nazarian et 
al. propuseram uma estratégia de dois estágios para a artrite sép-
tica do joelho após o estudo de 14 pacientes, que resultou na 
erradicação completa da infecção em um seguimento médio de 
4,5 anos. O intervalo entre os estágios foi de três meses [14].

O uso de um espaçador tem sido defendido como uma me-
dida temporária devido à sua capacidade de eluir antibióticos, 
mas também para melhorar a função entre estágios [15,16]. Fle-
ck et al. relataram 14 pacientes submetidos à artroplastia de qua-
dril em dois estágios, embora quatro pacientes não tenham sido 
submetidos ao segundo estágio, com dois relatando boa função 
do seu espaçador [17].

A artroplastia de quadril em estágio único foi promovida 
para infecção quiescente ou curada. Uma série de 19 quadris re-
latou boa função sem recidiva da infecção por essa técnica. Os 
autores recomendaram uma investigação completa da infecção 
para garantir que não houvesse evidência de infecção ativa [18].

A artroplastia em dois estágios tem sido defendida por al-
gumas séries de casos, embora não por ensaios controlados ran-
domizados [19]. Na infecção por TB, a artroplastia em estágio 
único parece ser uma opção segura [18]. No entanto, os autores 
recomendam o uso prolongado de medicamentos anti-tubercu-
losos. Uma série de próteses de Charnley, de 2001, com o segui-
mento mais longo aos 28 anos, relatou que 5 recidivas ocorre-
ram em 60 pacientes, sendo a falha do componente acetabular a 
causa mais comum de revisão [20]. Existe um risco de infecção 
pós-operatória nos pacientes com doença não tratada ou em uso 
de corticosteroides [21]. Quando existem fístulas, ou extensa 
destruição óssea com múltiplos abscessos, uma estratégia de 
dois estágios pode ser recomendada [22,23].
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QUESTÃO 3: A presença prévia de projéteis/fragmentos de projéteis em uma articulação pre-
dispõe o paciente ao maior risco de infecção do sítio cirúrgico/infecção articular periprotética 
(ISC/IAP) subsequente? Se sim, o que deve ser feito para reduzir o risco de ISC/IAP? 

RECOMENDAÇÃO: A presença de um projétil prévio/fragmentos de bala em uma articulação, a menos que a articulação tenha sido pre-
viamente infectada, não aumenta o risco de ISC/IAP subsequente em pacientes submetidos à artroplastia eletiva na mesma articulação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 71%, Discordam: 18%, Abstenção: 11% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A literatura referente a essa condição fornece poucas dire-

trizes sobre a avaliação adequada do paciente e o risco subse-
quente de ISC/IAP, caso a artro-plastia total (AT) seja indicada. 
Tipicamente, indivíduos com fragmentos de projéteis/fragmen-
tos de bala com possível envolvimento intra-articular deverão 
ser submetidos a uma avaliação por artrotomia, que pode en-
volver aspiração articular ou irrigação com solução salina [1,2]. 
A presença de fragmentos balísticos retidos dentro do espaço 
intra-articular pode causar alterações mecânicas e destrutivas 
devido ao desgaste por terceiro corpo ou ao dano inicial na su-
perfície articular pelo trauma. Os componentes principais dos 
fragmentos de bala são solúveis no líquido sinovial [8], o que 
pode levar a uma sinovite proliferativa e artrite destrutiva, que 
em muitos casos leva a artropatia e saturnismo ou plumbismo 
(envenenamento por chumbo) [2-9]. O conceito de "auto-este-

rilização" de balas criando uma ferida antisséptica foi refutado 
[10,11]. Torne et al. demonstraram que cinco dos sete pacientes 
com ferimentos intra-articulares por tiro de baixa velocidade, 
sem lesão radiográfica, continham restos intra-articulares (pele, 
roupas, fragmentos de bala) [12]. Portanto, a preocupação com a 
infecção secundária que leva à artrite séptica devido a fragmen-
tos retidos e corpo estranho existe [13]. No entanto, há um nú-
mero limitado de estudos disponíveis descrevendo o risco para 
ISC/IAP subsequente após um projétil de míssil/bala para uma 
articulação da extremidade inferior, em que a AT está indicada. 

Embora ferimentos intra-articulares por armas de fogo se-
jam incomuns, recomenda-se que essas lesões sejam tratadas 
com irrigação e debridamento para evitar lesões articulares 
subsequentes [1,2,14]. As fraturas associadas devem ser subme-
tidas à redução aberta e fixação interna em um ambiente para 
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preservar a articulação [1,2]. Em poucos casos, a AT eletiva 
pode ser indicada devido a artrite pós-traumática, dor crônica 
e não consolidação. Em uma pequena série retrospectiva de Na-
ziri et al. [15], quatro pacientes com ferimentos à bala no qua-
dril, foram subsequentemente submetidos à artroplastia total do 
quadril eletiva (ATQ). Todos os pacientes obtiveram excelen-
tes resultados clínicos e radiográficos sem incidência de infec-
ção em um seguimento médio de 26 meses (variação de 12 a 
24 meses). Um estudo de Herry et al. [16] avaliou os desfechos 
clínicos após artroplastia total do joelho (ATJ) em dois pacien-
tes que apresentavam lesões balísticas graves, necessitando de 
cirurgias complexas sequenciais (como o tratamento de defei-
tos ósseos, próteses articuladas e retalho muscular). Devido às 
extensas lesões ósseas e dos tecidos moles, ambos os pacientes 
necessitaram de revisão de ATJ secundária à IAP. Haspl et al. 
[17] relataram 10 artroplastias realizadas em uma média de 24 
meses (variação de 9 a 42 meses) após lesões por arma de fogo 
ou lesões por explosão com fragmentos de mísseis retidos no 
quadril, joelho e ombro. Duas pacientes com artroplastia do 
joelho foram identificadas como portadoras de IAP, em que o 
organismo infeccioso era Staphylococcus aureus aos 22 e 23 me-
ses após o procedimento de artroplastia. Depois de malsucedido 
no tratamento da IAP ambos os pacientes foram submetidos a 
artrodese bem-sucedida. Há uma escassez de literatura descre-
vendo os resultados após o projétil de mísseis/bala e o risco de 
ISC/IAP após a AT. Além disso, devido à natureza dos estudos 
(por exemplo, séries de casos), números pequenos e populações 
de pacientes heterogêneos, é difícil avaliar de forma indepen-
dente o impacto de mísseis/balas de projétil nos resultados da 
AT. A apresentação clínica de uma artrite destrutiva devido ao 
desgaste por terceiro corpo, sinovite proliferativa ou ao trauma 
inicial, pode se apresentar de forma semelhante a uma infecção 
indolente/artrite séptica. Portanto, a avaliação da presença de 
infecção deve ser garantida no pré-operatório. Além disso, po-
de-se inferir que o grau de lesão de partes moles, conforme rela-
tado pela Classificação de Gustilo, MESS e índice de salvamento 
de membro (LSI), pode ajudar a identificar candidatos à AT com 
maior risco de ISC/IAP.
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Está bem estabelecido que os implantes de corpos estranhos 
são um nicho para a infecção por bactérias formadoras de bio-
filme [1-3]. Assim, aumentar a imunidade do hospedeiro con-
tra os patógenos mais comumente associados ao procedimento 
de uma implantação particular é uma abordagem racional para 
reduzir infecções pós-operatórias [4,5]. Além disso, a imuno-
terapia e a imunoprofilaxia têm sido usadas em várias discipli-
nas cirúrgicas para prevenir infecções do sítio cirúrgico (ISC) 
com taxas de sucesso variáveis [6,7]. Isso também foi avaliado 
na ortopedia, principalmente com vacinas e imunizações passi-
vas contra Staphylococcus aureus, uma vez que esta é a bactéria 
mais prevalente associada a essas infecções [8]. Vários antígenos 
de S. aureus foram incorporados em vacinas, com níveis varia-
dos de sucesso [9,10]. Alguns investigadores também testaram 
vacinas de antígeno contra o Staphylococcus epidermidis [11,12]. 

Para identificar as evidências científicas (clínicas e básicas) 
que apoiam esta intervenção, uma revisão sistemática de liter-
atura, revisada por pares, foi realizada por uma consulta à Pu-
bMed em 8 de fevereiro de 2018 usando as palavras-chave “imu-
noprofilaxia ou imunoterapia ou vacina ou vacinação + implante 
+ infecção ou biofilme”. Essa busca na literatura identificou 136 
referências, de 1974 a 2018. Depois de eliminar 56 artigos que 
não continham informações diretamente sobre a questão, os 80 
restantes foram divididos em três categorias: Pesquisa Clíni-
ca Primária (n=5, quatro positivas, uma negativa), Pesquisa 
Pré-clínica Primária (n=47, todas positivas) e Revisões (n = 27, 
25 positivas, duas negativas). 

No caso específico de implantes cocleares para crianças, 
o uso de vacina pneumocócica conjugada 7-valente (PCV7) 
(Prevnar®) e vacina polissacarídica pneumocócica 23-valente 
(PPV23) (Pneumovax®) ou ambas, de acordo com o Comitê 
Consultivo em Práticas de Imunização (ACIP) para pessoas com 
alto risco, a imunoprofilaxia tem sido indicada para reduzir a 
incidência de meningite pneumocócica, principalmente de in-
fecções associadas a implantes de Streptococcus pneumoniae. 
Como resumido em uma revisão sistemática por Wei et al. [13], 
dados científicos apoiam a recomendação do FDA de vacinação 
contra o pneumococo para a prevenção de meningite em recep-
tores de implante coclear. Embora ensaios controlados random-
izados não tenham sido realizados para estabelecer formalmente 
a eficácia da imunoprofilaxia, a incidência de meningite pneu-
mocócica em crianças que receberam implantes cocleares foi re-
duzida em relação à era pré-vacinal. É importante ressaltar que 
esta conclusão também é apoiada por fortes dados pré-clínicos 
que demonstram que a vacina PPV23 protege ratos de infecções 
associadas a implantes, após a inoculação de S. pneumoniae via 

hematogênica e no ouvido médio [14].
Uma revisão da literatura pré-clínica revelou 14 artigos 

primários de pes-quisas que demonstraram a eficácia da imuno-
terapia e imunoprofilaxia para prevenir a formação de biofilme 
e infecções associadas a implantes. Os patógenos estudados fo-
ram S. aureus [9,15-21], Streptococcus epidermidis [11,12], En-
terococcus faecalis [21,22], Aggregatibacter actinomycetemcomi-
tans [23] e S. pneumoniae [14]. No entanto, a translação desta 
pesquisa para seres humanos continua a ser um desafio, como 
evidenciado pelos resultados de várias vacinas anti-S. aureus e 
imunizações passivas que foram investigadas em ensaios clíni-
cos [6,24]. O tefibazumabe mostrou-se seguro nos estudos de 
fase II contra a bacteremia por S. aureus [25], mas sua eficácia 
ainda não foi comprovada. O Veronato, uma imunoglobulina 
intravenosa, não conseguiu prevenir a sepse estafilocócica em 
lactentes [26]. Uma vacina contra S. aureus IsdB falhou em pre-
venir a sepse em pacientes cardiotorácicos e esteve asso-ciada 
ao aumento da mortalidade [27]. Uma vacina contra os polissa-
carídeos capsulares tipo 5 e 8 não demonstrou eficácia na pre-
venção da infecção em pacientes com doença renal em estágio 
terminal submetidos à hemodiálise [28]. Do lado positivo, uma 
vacina contra quatro antígenos de S. aureus mostrou ser segura 
e imunogênica em humanos em ensaios de fase I [29]. Mais re-
centemente, outra vacina de quatro antígenos também demon-
strou segurança e eficácia além de um ano após a imunização em 
voluntários saudáveis   [30]. Atualmente, esta vacina está sendo 
testada quanto à eficácia em pacientes com artrodese da colu-
na vertebral e espera-se que o estudo seja concluído no final de 
2018.  

Dado que (1) a eficácia reconhecida das vacinas pneu-
mocócicas aprova-das pelo FDA para reduzir a incidência de 
meningite em crianças que recebem implantes cocleares, (2) a 
evidência experimental demonstrando mecanismos plausíveis e 
prova de conceito in vivo com vários patógenos e modelos ani-
mais e (3) os ensaios clínicos em andamento baseados em dados 
promissores de eficácia, concluímos que a imunoterapia e a im-
unoprofilaxia podem ser usadas para prevenir a formação de bi-
ofilme e infecções associadas a implantes, em algumas situações. 
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QUESTÃO 1: A imunoterapia e a imunoprofilaxia podem ser usadas para prevenir a formação de 
biofilme e infecções associadas a implantes?

RECOMENDAÇÃO: SIM. Embora nenhuma vacina ou imunização passiva tenha sido aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) 
para indicações ortopédica, uma vacina de quatro antígenos (SA4Ag) com segurança e imunogenicidade estabelecidas em voluntários 
saudáveis está sendo testada para eficácia em um estudo clínico de fase II em pacientes submetidos à artrodese da coluna. Isto também é 
apoiado por evidências da literatura sobre implantes cocleares para crianças, mostrando menor incidência de meningite pneumocócica. 
No entanto, não existem estudos de alto nível que apoiem essa tendência, com evidências e estudos adicionais necessários.
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QUESTÃO 2: A triagem de rotina para diabetes e controle glicêmico reduz o risco de infecção do 
sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP)? 

RECOMENDAÇÃO: A triagem de rotina para diabetes e o controle glicêmico tem o potencial de reduzir a incidência de ISC e/ou IAP 
após artroplastia total da (AT).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 96%, Discordam: 3%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
A prevalência do diabetes está aumentando, e está previsto 

que nos próximos 20 anos o número de diabéticos nos Estados 
Unidos chegue a 44 milhões, cerca de duas vezes a prevalên-
cia atual [1,2]. Pacientes com diabetes, especialmente aqueles 
com controle glicêmico inadequado, estão em risco tanto para 
resultados adversos relacionados à articulação quanto sistêmi-
cos após a AT [3–6], dos quais a IAP tem sido a mais estudada. 
Múltiplas organizações profissionais publicaram recomenda-
ções de triagem para diabetes [7-10]. Embora existam pequenas 
diferenças entre eles, todos concordam que os pacientes com 
risco aumentado de diabetes devem ser avaliados. Verificou-se 
que uma grande proporção de pacientes submetidos a ATJ tem 
diabetes não diagnosticada; portanto, é razoável fornecer reco-
mendações de rastreamento para essa população de pacientes 
[11].

O diabetes é um fator de risco estabelecido para osteoartrite 
grave [12], e uma prevalência maior foi relatada em pacientes 
submetidos a AT [13,14]. Em um estudo recente, a prevalên-
cia de diabetes em pacientes submetidos à AT foi de 20,7%, o 
que é quase duas vezes a taxa dentro da população geral [15,16]. 
Curiosamente, 40,9% (8,4% da coorte total) não foram diagnos-
tica-dos. Além disso, 38,4% da coorte total eram pré-diabéticos, 
resultando em um total de 59,1% de pacientes disglicêmicos. 
Isso poderia explicar por que numerosos estudos mostram que 
a hiperglicemia perioperatória, a hemoglobina gli-cada elevada 
(HbA1c) e a alta variabilidade glicêmica estão associadas à IAP, 
mesmo sem diagnóstico de diabetes, pois esses pacientes sim-
plesmente desconhecem seu estado disglicêmico [17-19].

O fato de os indivíduos que se submeterão AT serem sub-
metidos a testes de triagem fornece uma seleção ideal, tanto 
para o paciente quanto para o médico. A triagem de pacien-
tes com AT para diabetes pode permitir a detecção precoce e 
o tratamento rápido, o que pode reduzir a carga de diabetes e 
suas complicações cirúrgicas e não cirúrgicas. Além disso, pa-
cientes com controle glicêmico inadequado e diabetes não diag-
nosticado podem ser tratados e adequadamente otimizados no 
pré-operatório, o que poderia melhorar seus desfechos. Além 
disso, mudanças no estilo de vida e intervenções fármacológi-
cas podem reduzir a progressão e retardar o desenvolvimento 
de diabéticos e pré-diabéticos não diagnosticados [7,20,21].  
     Embora não existam estudos que demonstrem que o controle 
glicêmico rigoroso possa reduzir a taxa de IAP após a AT, está 
bem estabelecido que o diabetes mal controlado está associado a 
taxas mais altas de IAP. Com base no potencial elo entre o con-
trole glicêmico rigoroso no período perioperatório e a redução 
das taxas de IAP, e devido à taxa extremamente alta de diabéti-
cos e pré-diabéticos desconhecidos em pacientes submetidos à 
AT, extrapolamos que a triagem de todos os pacientes antes da 
cirurgia poderia ajudar a reduzir incidência de ISC e IAP.  
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JUSTIFICATIVA 
Os pacientes com diabetes mellitus (DM) estão predispos-

tos a um grande número de complicações após a artroplastia to-
tal (AT) [1-3], sendo a ISC e a IAP talvez as mais temidas [4]. O 
controle glicêmico durante todo o período perioperatório tem 
sido o foco de muitos estudos recentes, uma vez que poderia 
servir como um fator de risco modificável e seu direcionamento 
tem o potencial de reduzir as taxas ISC/IAP após a AT [5-9]. No 
entanto, o marcador adequado para avaliar o controle glicêmico 
no período perioperatório ainda é desconhecido. Estudos sobre 
o assunto produziram resultados conflitantes devido à diversi-
dade no marcador utilizado para avaliação, tempo de avaliação 
e diferentes valores de corte utilizados para estratificação dos 
pacientes.  

Os marcadores tradicionais para avaliar o controle glicê-
mico podem ser grosseiramente divididos em de longo prazo 
(HbA1c) e de curto prazo (níveis de glicose) no pré e pós-ope-
ratório. Uma meta-análise recente de dez estudos sugeriu que 
níveis elevados de HbA1c não estavam significativamente asso-
cia-dos ao maior risco de ISC/IAP após AT (OR: 1,49, IC 95%, 
0,94 a 2,37, p = 0,09). No entanto, isso foi provavelmente devido 
ao baixo limiar (7%) escolhido para definir controle inadequa-
do na maioria dos estudos, sendo que evidências acumuladas 
apoiam a utilidade de níveis pré-operatórios de HbA1c acima de 
7,5 a 8,0% como preditor de IAP. Semelhante à HbA1c, o valor 
prognóstico da hiperglicemia perioperatória ainda não está cla-
ro [10,11]. Estudos apoiando a associação entre hiperglicemia 
perioperatória e IAP foram insuficientes e não consideraram 
outros confundidores [9,12]. Nos estudos que incluíram impor-
tantes fatores de confusão, a associação foi marcadamente ate-
-nuada [5–9,12–14]. 

Realizamos uma revisão sistemática e encontramos dez es-
tudos que examinaram a associação entre o controle glicêmico 
e a IAP. Desses, seis examinaram apenas HbA1c [10,11,15–18], 
um examinou apenas o controle perioperatório [12] e três ava-
liaram ambos [5,6,8]. Semelhante à meta-análise mencionada 
acima, os resultados de nossa revisão sugerem que níveis mais 

altos de HbA1c não estão claramente associados a taxas mais al-
tas de IAP, possívelmente devido aos pontos de corte imprecisos 
para definir controle glicêmico inadequado. Também encontra-
mos que a hiperglicemia no período perioperatório parece ter 
alguma associação com IAP; no entanto, essa relação é complexa 
e não é bem caracterizada pelos estudos revisados, devido ao seu 
design variado. A incerteza do papel independente que a HbA1c 
ou a hiperglicemia perioperatória têm na IAP levanta a questão 
de saber se esses são os marcadores mais apropriados para ava-
liar o controle glicêmico. O foco na flutuação da glicose em tor-
no da média ganhou popularidade nos últimos anos e tem sido 
extensamente estudada [19-21]. Tanto estudos in vivo como 
in vitro, con-sideram os efeitos negativos dessas flutuações na 
ativação de proteínas pró-inflamatórias e no estresse oxidativo 
excessivo [22]. Flutuações a curto prazo nos níveis de glicose 
podem ter um efeito maior sobre os níveis de citocinas inflama-
tórias do que a hiperglicemia contínua, que pode prejudicar a 
defesa do hospedeiro contra infecções [23,24]. Ultimamente, a 
frutosamina (no período pré-operatório) e a variabilidade glicê-
mica (no período pós-operatório), que são marcadores de mé-
dio e curto prazo para controle glicêmico, respectivamente, cor-
relacionaram-se fortemente com o risco de IAP em diabéticos 
e diabéticos não diagnosticados, que pareciam estar adequada-
mente controlados com base em marcadores tradicionais [25].         

A frutosamina mede o nível de proteínas séricas glicadas e 
reflete os ní-veis médios de glicose ao longo de um período de 
tempo de 14 a 21 dias [26]. Ela detecta flutuações e variações 
rápidas de glicose e pode detectar eventos hiperglicêmicos de 
curto prazo melhor que HbA1c. Em um estudo recente, a fruto-
samina acima de 292 mmol/L teve uma associação melhor com 
a ISC e IAP em comparação com a HbA1c, quando 7% foi usado 
como um limiar para o controle inadequado. Uma das imensas 
vantagens da frutosamina, comparada com a HbA1c, é a meia 
vida mais curta das proteínas glicadas que podem refletir o efei-
to do tratamento em uma semana ou duas, ao contrário da he-
moglobina glicada, que pode levar até 120 dias. 
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QUESTÃO 3: Qual é o marcador mais preciso para avaliar o controle glicêmico, que melhor pre-
diz infecção do sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP)? 

RECOMENDAÇÃO: Embora existam evidências mostrando uma associação entre hemoglobina glicada elevada (HbA1c) e glicemia de 
jejum com o risco aumentado para ISC/IAP subsequente, essa associação não é forte. Relatos recentes sugerem que a frutosamina no pe-
ríodo pré-operatório e a variabilidade glicêmica no período pós-operatório imediato podem fornecer uma maior predição de ISC ou IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 76%, Discordam: 8%, Abstenção: 16% (Grande Maioria, Consenso Forte)

Livro.indb   54 22/10/2019   11:11:35



Seção 1        Prevenção      55

Em conclusão, nossa revisão sistemática da literatura sobre 
o assunto não conseguiu detectar o marcador mais acurado para 
avaliar o controle glicêmico no perioperatório e novas pesquisas 
nesta área, com um desenho de estudo consistente, são neces-
sárias para responder a essa questão. Com base em descober-
tas recentes, concluímos que a frutosamina pode servir como 
alternativa à HbA1c na avaliação glicêmica pré-operatória. Mais 
pesquisas para solidificar sua utilidade e especificar o nível de 
limiar exato, indicativo de controle glicêmico inadequado, de-
vem ser conduzidas. Com o aprimoramento da tecnologia, os 
dispositivos de monitoramento contínuo, não invasivos, da gli-
cose podem se tornar mais prontamente disponíveis. Estudos 
futuros devem avaliar o papel da monitorização contínua da 
glicose no período perioperatório para reduzir a variabilidade 
glicêmica. 

REFERÊNCIAS 

[1] Hogan C, Bucknell AL, King KB. The effect of diabetes mellitus on 
total joint arthroplasty outcomes. JBJS Rev. 2016;4. doi:10.2106/JBJS.
RVW.O.00044.

[2] López–de–Andrés A, Hernández–Barrera V, Martínez–Huedo MA, 
Villanueva– Martinez M, Jiménez–Trujillo I, Jiménez–García R. Type 
2 diabetes and in– hospital complications after revision of total hip and 
knee arthroplasty. PLoS One. 2017;12:e0183796. doi:10.1371/journal.
pone.0183796. 

[3] Maradit Kremers H, Schleck CD, Lewallen EA, Larson DR, Van Wi-
jnen AJ, Lewallen DG. Diabetes mellitus and hyperglycemia and the 
risk of aseptic loosening in total joint arthroplasty. J Arthroplasty. 
2017;32:S251–S253. doi:10.1016/j.arth.2017.02.056. 

[4] Martin ET, Kaye KS, Kno C, Nguyen H, Santarossa M, Evans R, et al. Di-
abetes and risk of surgical site infection: a systematic review and meta–
analysis. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016;37:88–99. doi:10.1017/
ice.2015.249. 

[5] Chrastil J, Anderson MB, Stevens V, Anand R, Peters CL, Pelt CE. 
Is hemoglobin A1c or perioperative hyperglycemia predictive of 
periprosthetic joint infection or death following primary total joint 
arthroplasty? J Arthroplasty. 2015;30:1197–1202. doi:10.1016/j.
arth.2015.01.040. 

[6] Kremers HM, Lewallen LW, Mabry TM, Berry DJ, Berbari EF, Osmon 
DR. Diabetes mellitus, hyperglycemia, hemoglobin A1c and the risk of 
prosthetic joint infections in total hip and knee arthroplasty. J Arthro-
plasty. 2015;30:439–443. doi:10.1016/j.arth.2014.10.009. 

[7] Jämsen E, Nevalainen P, Eskelinen A, Huotari K, Kalliovalkama J, 
Moilanen T. Obesity, diabetes, and preoperative hyperglycemia as 
predictors of periprosthetic joint infection: a single–center analysis 
of 7181 primary hip and knee replacements for osteoarthritis. J Bone 
Joint Surg Am. 2012;94:e101. doi:10.2106/JBJS.J.01935. 

[8] Jämsen E, Nevalainen P, Kalliovalkama J, Moilanen T. Preoperative 
hyperglycemia predicts infected total knee replacement. Eur J Intern 
Med. 2010;21:196–201. doi:10.1016/j.ejim.2010.02.006. 

[9] Hwang JS, Kim SJ, Bamne AB, Na YG, Kim TK. Do glycemic markers 
predict occurrence of complications after total knee arthroplasty in 
patients with diabetes? Clin Orthop Relat Res. 2015;473:1726–1731. 
doi:10.1007/s11999–014– 4056–1. 

[10] Cancienne JM, Werner BC, Browne JA. Is there a threshold value of 
hemoglobin A1c that predicts risk of infection following primary to-
tal hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2017;32:S236–S240 doi:10.1016/j.
arth.2017.01.022. 

[11] Tarabichi M, Shohat N, Kheir M, Adelani M, Brigati D, Kearns S, et 
al. Determining the threshold for HbA1c as a predictor for adverse 
outcomes following total joint arthroplasty: a multicenter, retro-

spective study. J Arthroplasty. 2017;32:S263–S267. doi:10.1016/j.
arth.2017.04.065. 

[12] Mraovic B, Suh D, Jacovides C, Parvizi J. Perioperative hyperglycemia 
and postoperative infection after lower limb arthroplasty. J Diabetes 
Sci Technol. 2011;5:412–418. 

[13] Stryker LS, Abdel MP, Morrey ME, Mor-
row MM, Kor DJ, Morrey BF. Elevated post- 
ostoperative blood glucose and preoperative hemoglobin A1C are as-
sociated with increased wound complications following total joint ar-
throplasty. J Bone Joint Surg Am. 2013;95:808–814, S1–2. doi:10.2106/
JBJS.L.00494. 

[14] Reátegui D, Sanchez–Etayo G, Núñez E, Tió M, Popescu D, Núñez M, 
et al. Perioperative hyperglycaemia and incidence of post–operative 
complications in patients undergoing total knee arthroplasty. Knee 
Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015;23:2026–2031. doi:10.1007/
s00167–014–2907–7. 

[15] Harris AHS, Bowe TR, Gupta S, Ellerbe LS, Giori NJ. Hemoglobin 
A1C as a marker for surgical risk in diabetic patients undergoing to-
tal joint arthroplasty. J Arthroplasty. 2013;28:25–29. doi:10.1016/j.
arth.2013.03.033. 

[16] Iorio R, Williams KM, Marcantonio AJ, Specht LM, Tilzey JF, Healy 
WL. Diabetes mellitus, hemoglobin A1C, and the incidence of to-
tal joint arthroplasty infection. J Arthroplasty. 2012;27:726–729.e1. 
doi:10.1016/j. arth.2011.09.013. 

[17] Adams AL, Paxton EW, Wang JQ, Johnson ES, Bayliss EA, Ferrara A, 
et al. Surgical outcomes of total knee replacement according to diabe-
tes status and glycemic control, 2001 to 2009. J Bone Joint Surg Am. 
2013;95:481–487. doi:10.2106/JBJS.L.00109. 

[18] Han HS, Kang SB. Relations between long–term glycemic control and 
postoperative wound and infectious complications after total knee 
arthroplasty in type 2 diabetics. Clin Orthop Surg. 2013;5:118–123. 
doi:10.4055/ cios.2013.5.2.118. 

[19] Suh S, Kim JH. Glycemic variability: how do we measure it and why 
is it important? Diabetes Metab J. 2015;39:273–282. doi:10.4093/
dmj.2015.39.4.273. 

[20] Siegelaar SE, Holleman F, Hoekstra JBL, DeVries JH. Glucose vari-
ability; does it matter? Endocr Rev. 2010;31:171–182. doi:10.1210/
er.2009–0021. 

[21] Hirsch IB, Brownlee M. Should minimal blood glucose variability be-
come the gold standard of glycemic control? J Diabetes Complicat. 
2005;19:178– 181. doi:10.1016/j.jdiacomp.2004.10.001. 

[22] Monnier L, Mas E, Ginet C, Michel F, Villon L, Cristol JP, et al. Ac-
tivation of oxidative stress by acute glucose fluctuations compared 
with sustained chronic hyperglycemia in patients with type 2 diabetes. 
JAMA. 2006;295:1681–1687. doi:10.1001/jama.295.14.1681.

[23] Esposito K, Nappo F, Marfella R, Giugliano G, Giugliano F, Ciotola 
M, et al. Inflammatory cytokine concentrations are acutely increased 
by hyperglycemia in humans: role of oxidative stress. Circulation. 
2002;106:2067–2072. 

[24] Turina M, Miller FN, Tucker CF, Polk HC. Short–term hyperglycemia 
in surgical patients and a study of related cellular mechanisms. Ann 
Surg. 006;243:845–853. doi:10.1097/01.sla.0000220041.68156.67.

[25] Shohat N, Tarabichi M, Tischler E, Jabbour S, Parvizi J. Serum fruc-
tosamine: a simple and inexpensive test for assessing pre–operative 
glycemic control. J Bone Joint Surg Am. 2017;99:1900–1907. doi: 
10.2106/JBJS. 17.00075

[26] Johnson RN, Metcalf PA, Baker JR. Fructosamine: a new approach to 
the estimation of serum glycosylprotein. An index of diabetic control. 
Clin Chim Acta. 1983;127:87–95. 

•   •   •   •   •

Livro.indb   55 22/10/2019   11:11:35



56     Parte I       Assembleia Geral

Autores: Hasan Nahouli, William Jiranek, Brian A. Kla , Majd Tarabichi

QUESTÃO 4: Qual é o limite para a hemoglobina glicada (HbA1c) que é preditiva para infecção 
no sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP) subsequentes, em pacientes subme-
tidos a procedimentos ortopédicos? 

RECOMENDAÇÃO: O limite superior para HbA1c que pode ser preditivo para ISC/IAP subsequentes tem maior probabilidade de estar 
dentro da faixa de 7,5 a 8%.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 88%, Discordam: 3%, Abstenção: 9% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA 
Uma ampla gama de complicações tem sido relatada entre 

pacientes com diabetes submetidos a procedimentos ortopé-
dicos, notadamente a ISC. Portanto, acredita-se que manter o 
controle glicêmico adequado durante o período perioperatório 
é crucial para diminuir potencialmente o risco de tais complica-
-ções [1-3]. A HbA1c sérica é um substituto para o status glicê-
mico do paciente em um período de dois a três meses e é ampla-
mente usada como um marcador para o controle glicêmico no 
perioperatório [4].  

As diretrizes da American Diabetes Association (ADA) reco-
mendam a manutenção de um nível de HbA1c inferior a 7% para 
pacientes com diabetes, a fim de minimizar possíveis complica-
ções [5]. No entanto, a literatura ortopédica é menos conclusiva 
quanto a um limiar específico que reduziria o risco de complica-
ções. Vários estudos não foram capazes de alcançar significância 
entre um limiar específico de HbA1c e infecção pós-operatória 
[1,3,6–10], enquanto outros relataram uma associação significa-
tiva entre infecções e nível de HbA1c, mas sem consenso claro 
sobre um valor preditivo entre os estudos [2,5,11–21]. É im-
portante notar que muitos desses estudos adotaram o valor de 
HbA1c recomendado pela ADA de 7% como um nível de corte 
em sua fase de projeto para estratificar suas coortes (diabético 
versus não-diabético) e validar esse limiar previamente estabe-
lecido em vez de examinar a HbA1c como uma variável contí-
nua [1,3].

Em relação à artroplastia total (AT), Han et al. encontraram 
um nível de HbA1c de mais de 8% para ser significativamente 
associado ao maior risco de complicações pós-operatórias das 
feridas cirúrgicas em pacientes submetidos a artroplastia total 
do joelho (ATJ) [15]. Da mesma forma, Hwang et al. verifi-ca-
ram que a HbA1c maior que 8% está associada a ISC superficiais 
após ATJ em pacientes com diabetes, enquanto o nível de HbA1c 
de 7% não foi detectado como valor de corte significativo para 
maior probabilidade de infecção ou complicações da ferida, em 
contradição com as diretrizes da ADA [17].

Cancienne et al. reportaram que pacientes com nível de 
HbA1c igual ou maior que 8% tinham maior probabilidade de 
ter infecção dentro de um ano de ATJ em comparação àqueles 
com níveis de HbA1c menores que 8% (OR: 1,7, IC 95%, 1,2 a 
2,4, p = 0,004). No entanto, foi indicado que esse limite de 8% 
é de utilidade clínica limitada quando tomado como um predi-
tor independente de infecção pós-operatória, devido à sua baixa 
sensibilidade e especificidade intermediária [2]. Em outro estu-
do paralelo de artroplastias totais do quadril [14], Cancienne et 
al. também identificaram que a HbA1c perioperatória maior que 
7,5% é um fator de risco significativo para o desenvolvimento 
de IAP pós-operatória, porém, é de baixa utilidade clínica como 
um preditor isolado para IAP [5]. Stryker et al. relataram que pa-
cientes com um nível de HbA1c pré-operatório de mais de 6,7% 

têm nove vezes mais chances de ter um maior risco de compli-
cações após ATs primárias em comparação àqueles com HbA1c 
menor que 6,7% (IC 95% 1,14 a 71,20, p = 0,03) [19]. Jamsen et 
al. identificaram um limiar de HbA1c de 6,5% acima do qual as 
taxas de IAP foram significativamente maiores [18]. Por outro 
lado, um estudo recente de Tarabichi et al. apresentou curvas 
ROC (Receiver Operating Characteristic) e usou o índice de You-
den para estimar o valor de corte ótimo de HbA1c predi-tivo de 
complicações, para encontrar o limiar de 7,7% como preditivo 
de IAP na AT (IC 95% 6,25 a 8,05, índice de Youden 0,38, ponto 
de corte 0,019) [20]. Uma revisão sistemática e metaanálise de 
Yang et al. indicou que o valor de corte da HbA1c de 7% como 
preditivo de IAP permanece controverso [21]. Da mesma for-
ma, uma revisão sistemática e meta-análise recentemente divul-
gada por Shohat et al. indicou que a literatura ortopédica não 
conseguiu concordar com o valor ideal de HbA1c preditivo de 
ISC em AT [22].

Cancienne et al. relataram um nível de HbA1c de 7,5% como 
um limiar significativo preditivo de infecção [12] na cirurgia es-
pinhal e cervical. Hikata et al., por outro lado, reportaram que 
os valores pré-operatórios de HbA1c eram significativamente 
maiores em pacientes com diabetes que desenvolveram ISC no 
pós-operatório e recomendaram que os níveis de HbA1c fossem 
mantidos abaixo de 7% para prevenir ISC [16].

Em um dos poucos estudos que abordaram cirurgias de pé e 
tornozelo e o limiar de HbA1c, Domek et al. relataram uma asso-
ciação significativa entre maiores valores de HbA1c e infecções, 
mas não foram capazes de identificar um valor de HbA1c que 
pudesse predizer um risco maior de infecção [13].

Entre os poucos estudos sobre artroscopia, Cancine et al. 
recentemente relataram que a HbA1c perioperatória de 8% po-
deria servir como um limiar, porém encontraram aplicabilidade 
clínica limitada devido à baixa sensibilidade [11].

De um modo geral, Dronge et al. relataram achados de uma 
coorte de 490 pacientes diabéticos que foram submetidos à ci-
rurgia não cardíaca, dos quais 63 foram submetidos a cirurgias 
ortopédicas e detectaram que níveis de HbA1c inferiores a 7% 
estavam associados ao risco significativamente menor de infec-
ções pós-operatórias [14].

Em conclusão, estudos sobre diferentes tipos de procedi-
mentos ortopédicos relataram uma ampla gama de níveis de 
limiar de HbA1c que podem ser preditivos de infecções pós-
-operatórias. Nenhum consenso foi alcançado, nem dentro de 
estudos abordando os mesmos procedimentos ortopédicos, nem 
entre estudos visando diferentes cirurgias ortopédicas. O limiar 
de HbA1c mais adequado permanece controverso; no entan-
to, a literatura indica que esse limiar é mais provável estar na 
faixa de 7,5 a 8%. Estudos mais amplos que examinem o limiar 
ótimo para a HbA1c, bem como estudos que avaliem marca-
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dores alternativos de controle glicêmico, são necessários [10].  
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QUESTÃO 5: A trombocitose está associada ao risco aumentado de infecções do sítio cirúrgico/ 
infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs) em pacientes submetidos a procedimentos orto-
pédicos?

RECOMENDAÇÃO: É improvável que a trombocitose esteja associada ao aumento do risco de ISC/IAP pós-operatórias. No entanto, 
pacientes com trombocitose grave devem ser submetidos à avaliação previamente aos procedimentos ortopédicos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 4%, Abstenção: 7% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA 
O limite superior da contagem de plaquetas difere entre vá-

rias fontes e laboratórios, mas é geralmente aceito como estando 
na faixa de 350.000 a 450.000/mL (350 a 450 x 109/L) [1,2]. 
Trombocitose recentemente reconhecida pode ser um marcador 
para a presença de um distúrbio hematológico clonal (neoplási-
co, autônomo) ou um fenômeno reativo (secundário) [1].

A trombocitose reativa refere-se à trombocitose na ausência 
de um distúrbio hematológico crônico e é devida a qualquer pro-
cesso inflamatório, como infecção bacteriana, neoplasia, sepse, 
politraumatismo ou cirurgia recente. A trombocitose reativa as-
sociada à inflamação ou infecção subjacente constitui a grande 
maioria dos casos encontrados na prática [1-3].

Níveis elevados de interleucinas (IL) e proteína C-reativa 
(PCR) estão associados a infecções. Qualquer condição que eleve 

os níveis séricos de IL (especialmente IL-6) desencadeia subse-
quentemente um aumento na contagem de plaquetas circulantes 
[4,5]. Embora o mecanismo exato seja desconhecido, mais de 81% 
dos pacientes com trombocitose reativa apresentam níveis séri-
cos elevados de IL-6 ou proteína C-reativa [6,7]. A trombocitose 
reativa é geralmente associada a elevações modestas na contagem 
plaquetária (até 700.000/μL), estrutura e função plaquetárias nor-
mais e medula óssea normal. No entanto, a concentração de IL-6 
no soro não prediz as contagens de plaquetas observadas [7].

Na trombocitose reativa, acredita-se que a estrutura e a 
função das plaquetas permaneçam normais e que, portanto, o 
sangramento durante ou após o procedimento cirúrgico seja 
improvável. Na ausência de sangramento anormal e formação 
de hematoma, a associação entre trombocitose e subsequente 
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QUESTÃO 1: A descolonização pré-operatória com S. aureus resistente à meticilina (MRSA) é 
eficaz na redução de infecções do sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs) 
em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos? Em caso afirmativo, a descolonização 
pré-operatória do MRSA é custo-efetiva?

RECOMENDAÇÃO: Nenhuma recomendação definitiva pode ser feita com relação à implementação rotineira dos protocolos pré-ope-
ratórios de triagem e descolonização de S. aureus devido à literatura conflitante. Além disso, nenhuma recomendação definitiva pode 
ser feita sobre o tratamento seletivo ou universal, embora a estratégia de tratamento universal pareça ser a estratégia mais custo-efetiva 
e mais fácil de implementar. Alternativas à mupirocina, como a pomada nasal com iodopovidona, podem evitar a preocupação com a 
resistência aos antibióticos levantada pelos protocolos universais de tratamento.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 86%, Discordam: 7%, Abstenção: 7% (Grande Maioria, Consenso Forte)

1.5. PREVENÇÃO: MITIGAÇÃO DE RISCOS LOCAIS

ISC / IAP permanece indefinida. Na literatura não-ortopédica, 
um estudo utilizando um banco de dados administrativo su-
geriu uma ligação entre trombocitose e aumento da infecção 
em procedimentos neurocirúrgicos [8]. O último estudo, no 
entanto, sofreu de todas as questões relacionadas a bancos de 
dados e falta de dados consistentes para provar tal associação. 
          Portanto, a associação entre trombocitose reativa e aumen-
to do risco de infecção permanece não comprovada. No entanto, 
com base no fato de que a trombocitose reativa poderia ser um 
sinal de uma neoplasia em curso, infecção ou outras patologias 
importantes, a condição deve ser investigada antes de procedi-
mentos ortopédicos eletivos
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JUSTIFICATIVA
Há evidências na literatura que pacientes colonizados por 

Staphylococcus aureus em sua flora nasal ou cutânea apresentam 
risco aumentado de ISC e IAP após artroplastia total (AT) [1-3]. 
ISCs decorrentes de S. aureus são significativamente mais fre-
quentes entre os pacientes com AT em comparação com outras 
cirurgias ortopédicas [4]. Não está claro se esse risco aumentado 
é exclusivamente devido ao estado de portador ou à associação 
da colonização por S. aureus com outros fatores de risco para 
IAP, como diabetes, obesidade, insuficiência renal, artrite in-
flamatória ou imunossupressão [2,5,6]. Por exemplo, Maoz et al. 
[7] analisaram dados de 3.672 artroplastias primárias e de 406 ar-
troplastias de revisão de quadril e verificaram que a colonização 
por S. aureus estava associada a maiores taxas de IAP, mas não 
era um fator de risco independente em uma análise multivariada. 
     Dito isto, a existência de uma via de contaminação endógena 
tem sido reconhecida há muito tempo entre os casos de IAP [8]. 
Enquanto a concordância entre os isolados de feridas e nasais en-
tre os portadores é alta, as infecções por S. aureus também podem 
ser encontradas em não portadores [2,9,10]. A preponderância 
real da via endógena sobre a exógena tradicional para aquisição 
de infecção não é constante e pode ser baseada na geografia e 

perfil da instituição, dependendo do cenário epidemiológico. 
Tem sido demonstrado que níveis institucionais endêmicos el-
evados de MRSA não necessariamente levam a um alto risco de 
infecção por MRSA após artroplastia eletiva de quadril e joelho 
[11]. No entanto, muitas instituições têm tentado minimizar 
essa fonte potencialmente modificável de contaminação, insti-
tuindo protocolos pré-operatórios de triagem e descolonização 
em portadores de S. aureus para reduzir as taxas de infecção. 
     Várias abordagens diferentes foram descritas. Um teste de 
triagem perfeito deve ter uma alta sensibilidade para identificar 
todos os portadores de S. aureus a um custo reduzido, e um re-
gime de tratamento ideal deve ser fácil de administrar e de baixo 
custo, conseguindo a erradicação pré-operatória de S. aureus sem 
acarretar efeitos adversos, em curto ou longo prazo, no paciente 
ou na população. Técnicas padrão de cultura são frequentemente 
usadas, mas sua sensibilidade é altamente variável dependendo 
do número de amostras obtidas para cada paciente e do método 
utilizado. A triagem de múltiplos locais do corpo é mais sensível 
para a identificação de portadores e o uso de swabs nasais como 
marcador de colonização pode identificar apenas dois terços dos 
verdadeiros portadores de MRSA [12,13]. Técnicas moleculares
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de triagem, baseadas na reação em cadeia da polimerase 
(PCR), podem fornecer resultados em um período de tempo 
mais curto, mas essa técnica é mais cara, e há evidências confli-
tantes sobre a vantagem teórica da PCR em relação às culturas 
tradicionais [14,15].

O tratamento de portadores de S. aureus tem sido tradicio-
nalmente alcançado utilizando pomada nasal de mupirocina 
duas vezes ao dia associado ao banho corpóreo com clorexidina, 
uma vez ao dia, durante os cinco dias que antecedem a cirurgia 
[16,17]. A maior crítica deste regime de tratamento é que o au-
mento do uso de mupirocina, um antibiótico, pode potencial-
mente aumentar o risco de resistência ao antibiótico.   

Outras alternativas de descolonização usam antissépticos, 
como a iodo-povidona, em vez de antibióticos (isto é, a mupi-
rocina) para alcançar a erradicação do S. aureus. É relevante 
reconhecer que nem todos os produtos de iodopovidona são 
igualmente eficazes na eliminação do S. aureus nasal [18]. Um 
produto de iodopovidona, específico para uso nasal, que con-
tém excipientes para proteger a solução contra a desativação por 
secreções nasais, foi desenvolvido e testado in vitro com bons 
resultados em relação aos produtos tradicionais, como a mupi-
rocina [19]. Esse tratamento com iodopovidona atinge rapida-
mente uma redução significativa na contagem bacteriana após 
uma hora de tratamento, e um ensaio clínico prospectivo, aber-
to, randomizado demonstrou que a descolonização pré-operató-
ria resultou em redução significativa das infecções por S. aureus 
em comparação com cinco dias de mupirocina em pacientes 
submetidos a artroplastria primária ou de revisão e artrodese 
da coluna. [19,20]. Esses esquemas de tratamento são eficazes 
para reduzir a colonização por S. aureus nos pacientes, mas a 
mesma pode persistir em aproximadamente 20% dos pacientes, 
apesar do tratamento adequado [3,21–24]. Há também uma fa-
lha na descolonização em longo prazo mesmo após a erradicação 
pré-operatória bem-sucedida [25,26]. O risco de infecção após 
a descolonização, especialmente entre os portadores de MRSA, 
não é reduzido para a linha de base de um paciente não coloniza-
do [2,21,24,27-29]. No entanto, existem evidências moderadas 
provenientes de vários estudos retrospectivos sugerindo que o 
tratamento pré-operatório universal ou o rastreamento univer-
sal e o tratamento de portadores identificados podem ser bené-
ficos para reduzir ISCs gerais [24,30–32] e especificamente para 
S. aureus e MRSA após cirurgias ortopédicas eletivas [24,33-36].

A relação custo-eficácia da triagem/tratamento de S. aureus 
é derivada da redução de custos na prevenção de infecções atra-
vés da implementação de um protocolo adequado de triagem e 
descolonização [37]. Portanto, adotar um procedimento uni-
versal de descolonização, em vez de um protocolo de triagem 
e tratamento, parece ser a abordagem mais custo-efetiva para 
o tratamento da colonização por S. aureus, levando-se em con-
sideração a prevalência de portadores de S. aureus, os custos da 
triagem e tratamento, a taxa de IAPs e custos socioeconômicos 
para conduzí-las. Também é mais fácil e menos oneroso imple-
mentar a descolonização universal e, mais importante, nenhum 
portador seria deixado sem tratamento devido a questões de 
sensibilidade de triagem ou identificação em tempo hábil. No 
entanto, a abordagem universal está associada a custos teóricos 
que muitas vezes não são considerados em modelos econômi-
cos, como o risco de resistência emergente a antimicrobianos 
tópicos, como a mupirocina [38]. Embora a descolonização uni-
versal pareça ser a mais custo/efetiva, as estratégias de triagem 
com um ou dois swabs também oferecem resultados com boa re-
lação custo-benefício. Em última análise, a escolha da estratégia 
mais apropriada pode depender do risco inicial de IAP em cada 
instituição e subpopulações de pacientes. A esse respeito, é im-
portante ressaltar que embora possam ser encontrados fatores 
de risco médicos e demográficos específicos para colonização 
por S. aureus (e MRSA) em candidatos a artroplastia total, há 
uma grande proporção de portadores sem fatores de risco co-

nhecidos. Assim, a triagem seletiva de subgrupos da população 
de alto risco não é uma abordagem eficaz para identificar com 
precisão os portadores [5,6,27,39,40]. Evidência definitiva que 
avalia o valor real da descolonização pré-operatória de S. aureus 
na redução da IAP após artroplastia total ainda é escassa, pois as 
evidências demonstram relatos conflitantes.

Há evidências na literatura que pacientes colonizados por 
Staphylococcus aureus em sua flora nasal ou cutânea apresentam 
risco aumentado de ISC e IPP após artroplastia total (AT) [1-
3]. ISCs decorrentes de S. aureus são significativamente maiores 
entre os pacientes com AT em comparação com outras cirurgias 
ortopédicas [4]. Não está claro se esse risco aumentado é exclu-
sivamente devido ao estado de portador ou à associação da colo-
nização por S. aureus com outros fatores de risco para IPP, como 
diabetes, obesidade, insuficiência renal, artrite inflamatória ou 
imunossupressão [2,5, 6]. Por exemplo, Maoz et al. [7] analisa-
ram dados de 3.672 artroplastias primárias e 406 de artroplas-
tias de revisão de quadril e verificaram que a colonização por S. 
aureus estava associada a maiores taxas de IPP, mas não era um 
fator de risco independente em uma análise multivariada.

Dito isto, a existência de uma via de contaminação endó-
gena tem sido reconhecida há muito tempo entre os casos de 
IPP [8]. Enquanto a concordância entre os isolados de feridas 
e nasais entre os portadores é alta, as infecções por S. aureus 
também podem ser encontradas em não portadores [2,9,10]. A 
preponderância real da via endógena sobre a exógena tradicio-
nal para aquisição de infecção não é constante e pode ser basea-
da na geografia e perfil da instituição, dependendo do cenário 
epidemiológico. Tem sido demonstrado que níveis institucio-
nais endêmicos elevados de MRSA não necessariamente levam a 
um alto risco de infecção por MRSA após artroplastia eletiva de 
quadril e joelho [11]. No entanto, muitas instituições têm ten-
tado minimizar essa fonte potencialmente modificável de con-
taminação, instituindo protocolos pré-operatórios de triagem e 
descolonização em portadores de S. aureus para reduzir as taxas 
de infecção.

Diversas abordagens diferentes foram descritas. Um teste 
de triagem perfeito tem uma alta sensibilidade para identificar 
todos os portadores de S. aureus a um custo reduzido, e um regi-
me de tratamento ideal seria fácil de administrar e de baixo cus-
to, conseguindo a erradicação pré-operatória de S. aureus sem 
acarretar a curto ou longo prazo efeitos adversos no paciente ou 
na população. Técnicas padrão de cultivo são frequentemente 
usadas, mas sua sensibilidade é altamente variável dependendo 
do número de amostras tomadas para cada paciente e do método 
utilizado. A triagem de múltiplos locais do corpo é mais sensível 
para a identificação de portadores e o uso de swabs nasais como 
marcador de colonização pode identificar apenas dois terços dos 
verdadeiros portadores de MRSA [12,13]. Técnicas moleculares 
de triagem baseadas na reação em cadeia da polimerase (PCR) 
podem fornecer resultados em um período de tempo mais curto, 
mas essa técnica é mais cara, e há evidências conflitantes sobre 
a vantagem teórica da PCR em relação às culturas tradicionais 
[14,15].

O tratamento de portadores de S. aureus tem sido tradicio-
nalmente alcançado utilizando pomada nasal de mupirocina 
duas vezes ao dia associado ao banho corpóreo com clorexidina, 
uma vez ao dia, durante os cinco dias que antecederam a cirur-
gia [16,17]. A maior crítica deste regime de tratamento é que o 
aumento do uso de mupirocina, um antibiótico, pode potencial-
mente aumentar o risco de resistência antibiótica.

Outras alternativas de descolonização usam antissépticos, 
como a iodopovidona, em vez de antibióticos (isto é, a mupi-
rocina) para alcançar a erradicação do S. aureus. É relevante 
reconhecer que nem todos os produtos de iodopovidona são 
igualmente eficazes na eliminação do S. aureus nasal [18]. Um 
produto iodopovidona, específico para uso nasal, que contém 
excipientes que protegem a solução contra a desativação por 
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secreções nasais, foi desenvolvido e testado in vitro com bons 
resultados em relação aos produtos tradicionais, como a mupiro-
cina [19]. Esse tratamento com iodopovidona atinge rapidamen-
te uma redução significativa na contagem bacteriana após uma 
hora de tratamento, e um ensaio clínico prospectivo, aberto, 
randomizado demonstrou que a descolonização pré-operatória 
resultou em redução significativa das infecções por S. aureus em 
comparação com cinco dias de mupirocina em pacientes subme-
tidos a artroplastria primária ou de revisão e artrodese da colu-
na. [19,20].

Esses esquemas de tratamento são eficazes para reduzir 
a colonização por S. aureus nos pacientes, mas a mesma pode 
persistir em aproximadamente 20% dos pacientes, apesar do 
tratamento adequado [3,21–24]. Há também uma falha na des-
colonização a longo prazo mesmo após a erradicação pré-ope-
ratória bem-sucedida [25,26]. O risco de infecção após a des-
colonização, especialmente entre os portadores de MRSA, não 
é reduzido para a linha de base de um paciente não colonizado 
[2,21,24,27-29]. No entanto, existem evidências moderadas pro-
venientes de vários estudos retrospectivos sugerindo que o tra-
tamento pré-operatório universal ou o rastreamento universal e 
o tratamento de portadores identificados podem ser benéficos 
para reduzir ISCs gerais [24,30–32] e, especificamente para S. 
aureus e MRSA após cirurgias ortopédicas eletivas [24,33-36].

A relação custo-eficácia da triagem/tratamento de S. aureus 
é derivada da redução de custos na prevenção de infecções atra-
vés da implementação de um protocolo adequado de triagem e 
descolonização [37]. Portanto, adotar um procedimento uni-
versal de descolonização, em vez de um protocolo de triagem 
e tratamento, parece ser a abordagem mais custo-efetiva para 
o tratamento da colonização por S. aureus, levando-se em con-
sideração a prevalência de portadores de S. aureus, os custos da 
triagem e tratamento, a taxa de IAPs e custos socioeconômicos 
para conduzí-las. Também é mais fácil e menos honeroso imple-
mentar a descolonização universal e, mais importante, nenhum 
portador seria deixado sem tratamento devido a questões de 
sensibilidade de triagem ou identificação em tempo hábil. No 
entanto, a abordagem universal está associada a custos teóricos 
que muitas vezes não são considerados em modelos econômi-
cos, como o risco de resistência emergente a antimicro-bianos 
tópicos, como a mupirocina [38]. Embora a descolonização uni-
versal pareça ser a mais custo/efetiva, as estratégias de triagem 
com um ou dois swabs também oferecem resultados com boa re-
lação custo-benefício. Em última análise, a escolha da estratégia 
mais apropriada pode depender do risco inicial de IAP em cada 
instituição e subpopulações de pacientes. A esse respeito, é im-
portante ressaltar que embora possam ser encontrados fatores 
de risco médicos e demográficos específicos para colonização 
por S. aureus (e MRSA) em candidatos a artroplastia total, há 
uma grande proporção de portadores sem fatores de risco co-
nhecidos. Assim, a triagem seletiva de subgrupos de população 
de alto risco não é uma abordagem eficaz para identificar com 
precisão os portadores [5,6,27,39,40]. Evidência definitiva que 
avalia o valor real da descolo-nização pré-operatória de S. aureus 
na redução da IAP após artroplastia total ainda é escassa, pois as 
evidências demonstram relatos conflitantes.
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QUESTÃO 2: Que métodos existem para descolonização de S. aureus resistente à meticilina / 
meticilina-sensível (MRSA /MSSA)? Quais são os benefícios e riscos associados ao uso de cada 
um deles?

RECOMENDAÇÃO: Os métodos de descolonização nasal incluem a pomada de mupirocina a 2%, solução de iodopovidona a 5%, produtos 
a base de álcool ou a base de clorexidina. Cada método tem suas próprias vantagens e desvantagens relacionadas à eficácia comprovada, 
potencial para o surgimento de resistência bacteriana e adesão do paciente. No entanto, nenhum consenso foi alcançado sobre o método 
preferido para a descolonização de MRSA, com todos os produtos tendo um papel potencial.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 3%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Os microrganismos mais comuns, responsáveis pela infec-

ção periprotética (IAP) do quadril e do joelho, são o MSSA e o 
MRSA. Pacientes colonizados com esses organismos têm um ris-
co aumentado de IAP [1-6]. Até 20 a 30% da população geral são 
portadores assintomáticos de MSSA e as narinas são o principal 
local de colonização [5,7]. A descolonização nasal de tais pa-
cientes, para reduzir a carga biológica de MRSA/MSSA, mostrou 
reduzir a taxa de IAP, mas a evidência é limitada por estudos de 
baixa potência [3] ou enviesados por medidas adicionais de tra-
tamento em pacientes colonizados [7–17]. Frequentemente, a 
descolonização é combinada com outras medidas de prevenção, 
como banhos com antissépticos ou uso de vancomicina perio-

peratória [1,3,15-18]. Assim, muitos órgãos governamentais que 
fornecem recomendações para a prevenção da IAP têm dificul-
dade em concordar sobre o melhor método para a descoloni-
zação e se deve ser realizado rotineiramente [19]. Atualmente, 
existem várias opções disponíveis para a descolo-nização nasal, 
cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens.

A mupirocina, aplicada nas narinas duas vezes ao dia por 
cinco dias no pré-operatório, tem sido a estratégia mais comu-
mente utiliza-da para descolonização nasal de MRSA/MSSA. O 
medicamento atinge a maioria das espécies de Staphylococcus 
de maneira segura e confiável [20]. A vantagem da mupiroci-
na é ser de baixo custo para a descolonização e ter a eficácia 
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comprovada na redução da IAP com base em múltiplos estudos 
[4,10,13–15]. Isso leva a uma taxa de descolonização de 94% em 
uma semana e 65% em duas semanas [21]. A desvantagem desse 
agente é o potencial para seleção de organismos resistentes, o 
qual demonstrou ocorrer em 3,3% dos casos [22] e com seu uso 
prévio aumentando em nove vezes a taxa de resistência [23]. 
Outra desvantagem da mupirocina é a não aderência do pacien-
te, uma vez que a aplicação da pomada nas narinas, duas vezes 
por dia, durante cinco dias é exigente [24].

A iodopovidona, aplicada nas narinas como uma solução a 
5%, uma hora antes da cirurgia, tem sido utilizada em um esfor-
ço para aumentar a aderência do paciente e reduzir a resistên-
cia bacteriana. Ao contrário da mupirocina, que é bactericida e 
de ação relativamente longa, a iodopovidona fornece supressão 
bacteriana por até 12 horas após a aplicação. Embora este agente 
tenha sido menos estudado que a mupirocina, em algumas pes-
quisas foi demonstrado que os resul-tados são semelhantes em 
termos de redução de IAPs [25].

Alguns agentes novos foram introduzidos recentemente, a 
saber, soluções à base de álcool e clorexidina, que visam aumen-
tar a adesão do paciente e combater o surgimento de resistência 
[26]. Esses produtos mostram-se promissores como uma alter-
nativa aos trata-mentos baseados em antibióticos [25], com as 
vantagens de prevenir a resistência aos antibióticos e a adminis-
tração em uma única aplicação [19].

No entanto, estudos mais amplos e bem planejados serão 
necessários para demonstrar que a triagem e a descolonização 
de rotina são custo-efetivas e para determinar o método ideal 
para a descolonização. Devido à baixa prevalência de IAP, qual-
quer estudo desenhado para demonstrar diminuição significati-
va na taxa de infecção deverá necessariamente incluir um gran-
de número de pacientes. Por exemplo, para demonstrar uma 
diminuição significativa de 4 a 2%, seria necessário incluir mais 
de 1.100 pacientes em cada grupo,tratados e não tratados, como 
afirma Sousa et al.[3] Além disso, estudos atuais relatam dados 
muito limitados sobre outros resultados, como efeitos adversos, 
detecção de resistência a antibióticos e custo-efetividade dos vá-
rios métodos de descolonização [1,3,15,27,28].
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JUSTIFICATIVA
A colonização por ambos os tipos de Staphylococcus aureus, 

sensível ou resistente à meticilina (MSSA e MRSA), aumenta 
o risco de infecções estafilocócicas do sítio cirúrgico após ar-
troplastia eletiva de quadril e joelho [1,2]. Nos Estados Unidos, 
cerca de 0,6 a 6% da população são portadores nasais de MRSA 
[1,3]. Para os portadores de MRSA confirmados que serão sub-
metidos a artroplastia de quadril e joelho, a prática padrão inclui 
a descolonização antes da cirurgia, seguida de vancomicina pe-
rioperatória para cobertura de MRSA.

Estudos anteriores comprovaram que um protocolo de tria-
gem e descolonização de MRSA entre os candidatos a artroplas-
tia total é altamente bem-sucedido na redução do percentual de 
portadores de MRSA [1,4-8]. No entanto, a controvérsia conti-
nua em relação à capacidade dos protocolos de descolonização 
de S. aureus para reduzir a prevalência de infecções do sítio ci-
rúrgico (ISC) e IAP em pacientes submetidos à artroplastia to-
tal de quadril ou joelho. Em uma metaanálise de quatro estudos 
[9], o uso de um protocolo de profilaxia para descolonização de 
MRSA reduziu os casos de ISC em aproximadamente 39%. Outra 
meta-análise de 19 estudos [10] sugeriu uma diminuição nas ta-
xas de ISC com a descolonização. No entanto, cinco dos estudos 
incluídos não alcançaram significância e foram insu-ficientes 
para análise. Baratz et al. [11] descreveram, retrospectivamente, 
3.434 pacientes submetidos à artroplastia eletiva primária e de 
revisão do quadril e joelho em um período de dois anos. Apesar 
de obter com sucesso uma taxa de descolonização de MRSA de 
78% no dia da cirurgia, a incidência de ISC não diminuiu em 
comparação com um grupo controle histórico.

Diversos estudos rastrearam novamente os pacientes no dia 
da cirurgia e identificaram persistência do MRSA em até 20% 
dos pacie-ntes, apesar dos protocolos pré-operatórios de desco-
lonização [8,11,12]. Da mesma forma, portadores de MRSA que 
foram descolonizados e, posteriormente testados para procedi-
mentos futuros, mostraram taxas de recolonização de até 38% 
[13,14]. No entanto, nenhum estudo investigou especificamente 
se a condição de portador pertistente de MRSA está associada a 
um risco aumentado de ISC em comparação com portadores de 
MRSA que permanecem descolonizados. Além disso, a relação 
custo-eficácia da revisão e descolonização repetida do MRSA é 
outra questão importante a ser considerada. Slover et al. esti-
mam que o custo de uma revisão de artroplastia total de quadril 
ou joelho secundária à infecção seja de US $ 70.000 [15]. Os 
autores então concluem que um programa de triagem e descolo-
nização precisava resultar em uma redução de 35% nas taxas de 
revisão para ser custo-efetivo [15]. Mais importante, o uso pro-
lon-gado de mupirocina mostrou aumentar o risco de resistência 
à mupirocina em portadores de MRSA [16].

Uma questão importante é se a nova triagem de um porta-
dor de MRSA, previamente identificado, alterará o manejo clíni-
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QUESTÃO 3: Após um paciente submeter-se a descolonização de Staphylococcus aureus resisten-
te à meticilina (MRSA), há necessidade de rastrear novamente o paciente?

RECOMENDAÇÃO: Reconhecemos que um subgrupo de portadores de MRSA permanece colonizado apesar dos protocolos de desco-
lonização pré-operatórios. Atualmente, não há evidências que sugiram que a nova triagem e a subsequente descolonização de MRSA 
possam alterar o regime de antibióticoterapia profilática no perioperatório e reduzir ainda mais o risco de infecção articular periprotética 
(IAP).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 87%, Discordam: 8%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

co durante procedimentos ortopédicos eletivos atuais e futuros. 
Para quase todos os pacientes com qualquer história de coloni-
zação por MRSA, o regime antibiótico perioperatório incluirá a 
vancomicina, independentemente de seu estado mais recente de 
colonização. Para determinadas políticas hospitalares, a identi-
ficação de colonização persistente por MRSA no dia da cirurgia 
pode levar a precauções de contato com pacientes internados, 
enquanto que aqueles que foram descolonizados com sucesso 
podem não necessitar de tais medidas. Desconhece-se que efei-
to, se houver, esses protocolos perioperatórios têm sobre as ta-
xas de infecções do sítio cirúrgico.

A coorte com maior probabilidade de se beneficiar da nova 
triagem é a de portadores de MSSA e pacientes previamente 
não colonizados, após um determinado período de tempo da 
triagem inicial [12,14]. Estudos mostraram que o novo rastrea-
mento pode identificar novos casos de MRSA [12,14]. A nova 
triagem antes de uma cirurgia adicional pode ser benéfica para 
essas coortes, uma vez que pode identificar novos portadores de 
MRSA e provocar uma mudança na escolha de antibióticos no 
período perioperatório.
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QUESTÃO 1: A infecção prévia do sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP) de 
uma articulação aumenta o risco de infecção subsequente em outra articulação? Se sim, a artro-
plastia eletiva deve ser contraindicada em pacientes com IAP ativa ou tratada de outra articula-
ção?

RECOMENDAÇÃO: Sim. ISC e IAP prévias de uma articulação aumentam o risco de infecção subsequente em outra articulação. A artro-
plastia eletiva da outra articulação deve ser suspensa em pacientes com infecção ativa.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 4%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

1.6. PREVENÇÃO: MITIGAÇÃO DE RISCOS GERAIS

JUSTIFICATIVA
Infecções locais ou sistêmicas ativas, bem como ISC e IAP 

prévias ou atuais de uma articulação diferente, foram todas as-
sociadas ao maior risco para o subsequente desenvolvimento de 
IAP em uma articulação [1-8]. IAPs ocorreram em até 20% dos 
pacientes com múltiplas artroplastias, quando detectada infec-
ção em uma delas [9]. Acredita-se que a disseminação hemato-
gênica tenha um papel importante nesse processo, assim como 
outros fatores de risco presentes na primeira infecção.

Murray et al. [10] estimaram o risco de disseminação hema-
togênica de uma articulação para outra em até 18%. Zimmerli et 
al. [8] identificaram que a bacteremia por Staphylococcus aureus 
aumentou para 29% esse risco. Neste estudo, 31 pacientes (45 
artroplastias) apresentaram bacteremia por S. aureus, sendo que 
13 apresentavam uma articulação protética infectada.  Os focos 
inicias de disseminação bacterianas encontrados foram pele e 
partes moles, cateteres, osteo-mielite vertebral, pneumonia e 
articulações protéticas contralaterais. Além disso, o risco de 
disseminação hematogênica depende também da condição do 
paciente antes do evento infeccioso. O foco à distância, suspeito 
de infecção remota, desempenha um papel importante, isto é, 
infecções de pele nas extremidades inferiores, muitas vezes dis-
semi-nam a infecção pela via linfática, em vez da hematogênica. 
[7,11] 

Um segundo estudo de Swan et al. [12] identificou que 
certos eventos, em pacientes com múltiplas comorbidades, os 
colocam em maior risco de apresentar IAP secundária, sendo a 
celulite recente o mais prevalente.

Pacientes que foram tratados para IAP prévia, têm um risco 
11% maior de desenvolver uma IAP em uma nova articulação. 
Em um estudo de Bedair et al. [13], os autores abordaram es-
pecificamente os pacientes submetidos a artroplastia total após 
uma IAP tratada com sucesso na mesma articulação. Este estudo 
multicêntrico, retrospectivo, caso-controle incluiu 90 pacientes 
(35 artroplastias totais de quadril e 55 artroplastias totais de joe-
lho). Eles identificaram que os pacientes com história de infec-
ção periprotética tratada tinham um risco maior de desenvolver 
IAP na artroplastia subsequente (10 de 90 x 0 de 90 no grupo 
controle- RR: 21,00, p = 0,035). Nenhum outro fator foi identifi-
cado como fator de risco associado ao desenvolvimento de uma 
segunda IAP.

Abblitt et al. [14] também avaliaram pacientes com infec-
ção periprotética e múltiplas articulações protéticas. Um total 
de 167 pacientes foram identificados, dos quais 76 tinham múl-
tiplas articulações protéticas in situ. Dez pacientes (13%) de-
senvolveram IAP em um segundo local, com taxa de infecção de 
uma articulação para outra de 8,3%. Este foi um estudo retros-
pectivo que avaliou as infecções em artroplastias já existentes e 
não incluiu artroplastias realizadas após uma IAP prévia.

Os dados disponíveis sugerem que, em casos de infecções 
remotas, existe risco de disseminação hematogênica. Isso de-
pende também do patógeno, sendo maior em infecções secun-
dárias ao S. aureus. Assim sendo, no cenário de potencial ou 
suspeita de infecção à distância, o paciente deve ser submetido 
à cirurgia eletiva de artroplastia somente após todas as fontes 
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possíveis de infecção serem tratadas. O risco de ter uma nova 
artroplastia infectada após uma IAP em outro local anatômico 
parece ser evidente; no entanto, o risco exato é desco-nhecido. 
Os fatores de risco relacionados ao paciente desempenham um 
papel crucial no desenvolvimento de IAPs e precisam ser con-
siderados.
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[11] Uçkay I, Lübbeke A, Emonet S, Tovmirzaeva L, Stern R, Ferry T, et al. 
Low incidence of haematogenous seeding to total hip and knee pros-
theses in patients with remote infections. J Infect. 2009;59:337–345. 
doi:10.1016/j. jinf.2009.08.015. 

[12] Swan J, Dowsey M, Babazadeh S, Mandaleson A, Choong PF. Sig-
nificance of sentinel infective events in haematogenous prosthe-
tic knee infections. ANZ J Surg. 2011;81:40–45. doi:10.1111/j.
1445–2197.2010.05486.x. 

[13] Bedair H, Goyal N, Dietz MJ, Urish K, Hansen V, Manrique J, et al. A 
history of treated periprosthetic joint infection increases the risk of 
subsequent different site infection. Clin Orthop Relat Res. 2015;473. 
doi:10.1007/s11999– 015–4174–4. 

[14] Abblitt WP, Chan EW, Shinar AA. Risk of periprosthetic joint infection 
in patients with multiple arthroplasties. J Arthroplasty. 2018;33:840–
843. doi:10.1016/j.arth.2017.10.024. 

•   •   •   •   •

Autores: Edward Schwarz, Ibrahim Azboy, Ismail Turcomeno, Abdullah Demirtas 

QUESTÃO 2: Que estratégias podem ser utilizadas para melhorar o sistema imunológico e redu-
zir o risco de infecções do sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Além da intervenção médica nos pacientes para aumentar sua imunidade, há algumas evidências demonstrando que 
imunonutrientes (aminoácidos), suplementação de vitamina D e imunização passiva/ativa contra Staphylococcus aureus podem melhorar 
a função do sistema imunológico e reduzir potencialmente a incidência de ISC/IAPs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 74%, Discordam: 11%, Abstenção: 15% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Existe uma relação estreita entre imunidade e ISCs e IAPs. 

Assim, o fortalecimento do sistema imunológico pode reduzir 
ICSs e IAPs. A justificativa mais forte para as estratégias de me-
lhora do sistema imunológico para reduzir o risco de ISC e IAP 
é que a terapia imunossupressora perioperatória pode aumen-
tar tais complicações. Esse pensamento levou elaboração de um 
conjunto de práticas, que incluem a suspensão de drogas imu-
nossupressoras, isto é, glicocorticoides, drogas antirreumáticas 
chamadas de modificadoras da doença e agentes biológicos, an-
tes de cirurgia eletiva [1].

Outros investigadores concluíram que, embora existam evi-
dências para apoiar o uso de metotrexate no perioperatório em 
pacientes com artrite reumatoide, ainda não está claro se o uso 
de medicamentos anti-fator de necrose tumoral (anti-TNF) no 
perioperatório aumenta o risco de ISC [2].

Embora a interrupção da terapia imunossupressora antes da 
cirurgia eletiva tenha sido adotada como padrão de tratamento 
pelas razões anteriormente mencionadas [3,4], não há dados de 
ensaios clínicos controlados, duplo-cegos e randomizados dis-
poníveis para orientar essa prática [5]. Assim, para avaliar as 
informações disponíveis sobre o assunto, foi realizada uma revi-

são sistemática da literatura revisada por pares, identificada por 
uma pesquisa no PubMed realizada em 24 de fevereiro de 2018, 
utilizando as palavras-chave “imunossupressão” ou “imunoesti-
mulador” e “ISC ou IAP” ou “cirurgia eletiva”. Essa busca identi-
ficou 60 referências de 1992 a 2018. Depois de eliminar 49 que 
não continham informações que abordavam diretamente a ques-
tão, as 11 restantes foram divididas em duas categorias: Pesquisa 
Clínica Primária (n = 7, quatro estudos foram positivos [6–9] e 
três estudos foram negativos [10–12]) e Revisões Clínicas (n = 
4, todas as revisões foram positivas [1,2,5,13]). Vale ressaltar 
que a revisão da literatura pré-clínica não conseguiu identificar 
nenhuma pesquisa que pudesse responder a essa questão.

A ativação do sistema imunológico por imunização ativa 
e passiva é um método que tem sido aplicado há muitos anos 
para lidar com muitos organismos infecciosos. Recentemente, 
estudos promissores têm sido conduzidos sobre a imunização 
ativa e passiva para o Staphylococcus aureus, que é o principal 
agente causador identificado para as IAPs [14,15]. Embora uma 
vacina contra S. aureus não tenha sido introduzida clinicamente, 
um estudo clínico da Pfizer está em andamento no momento em 
que se avalia o efeito de uma vacina tetravalente em pacientes 
submetidos à cirurgia da coluna vertebral. Há também o 
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potencial para o desenvolvimento de uma vacina contra Pseu-
domonas [16,17].

A relação entre imunidade e nutrientes tem sido estuda-
da há muito tempo em pacientes com um sistema imunológico 
deficiente. O uso de glutamina, arginina, ácidos graxos poli-in-
saturados, ômega-3 e ácidos ribonucleicos no período periope-
ratório tem sido relatado para reduzir as complicações pós-ope-
ratórias [18]. Em uma metaanálise conduzida por Zheng et al., 
13 ensaios clínicos randomizados, incluindo 1269 pacientes, 
foram avaliados. A metanálise revelou que a adição de imunonu-
trientes às dietas pré-operatórias reduziu as ISCs subsequentes e 
reduziu a permanência hospitalar [19]. Além disso, efeitos imu-
nomoduladores do ácido eicosapentaenóico (EPA) foram eluci-
dados [19]. Em um estudo prospectivo de Horie et al., a admi-
nistração de nutrição enriquecida com arginina pré-operatória 
reduziu a infecção superficial, profunda e órgão-espaço em uma 
coorte de pacientes submetidos à cirurgia de câncer colorretal 
[20]. Por outro lado, um estudo constatou que a imunonutrição 
pré-operatória ou perioperatória não reduziu as complicações 
infecciosas e as ISC em pacientes com neoplasias da cabeça e 
pescoço [10].

A vitamina D é um importante estimulador do sistema imu-
nológi-co, que desempenha um papel essencial na motilidade 
dos neutrófilos, na ativação de macrófagos e na indução de célu-
las T-helper tipo 1, que têm como alvo patógenos bacterianos co-
mumente responsáveis por IAPs [21,22]. Em um estudo recen-
te Traven at al. demonstraram que níveis baixos de vitamina D 
sérica (25-OH) em pacientes submetidos a artroplastia estavam 
associados a um risco aumentado de complicações no período 
de 90 dias pós-opratórios, dentre elas as ISC [23]. No entanto, 
até o momento, não existem estudos para demonstrar que a cor-
reção da deficiência de vitamina D evita a associação relatada. 
Além disso, não se sabe qual dose e duração da suplementação 
de vitamina D são necessárias para corrigir a deficiência.

A vitamina E também desempenha um papel importante 
no aumento da função do sistema imunológico através de suas 
propriedades antioxidantes. Também reduz a apoptose celular 
e aumenta a ativação dos macrófagos. Chen et al. demonstra-
ram que macrófagos murinos com partículas de polietileno de 
ultra-alto peso molecular enriquecido com vitamina E (VE-
-UHMWPE) induziram menos apoptose e libera-ção de fator de 
necrose tumoral (TNF) versus partículas sem vitamina E [24]. 
Banche et al. demonstraram que o VE-UHMWPE fornece uma 
superfície menos adesiva para S. aureus e E. coli [25]. Por outro 
lado, Williams et al. relataram que a adição de vitamina E ao 
UHMWPE pode não reduzir as taxas clinicamente relevantes 
de IAPs relaciona-das a presença de biofilme [26]. Mais estudos 
são necessários para melhor delinear o papel da vitamina E na 
prevenção de IAPs.

A relação entre tabagismo e imunidade foi estabelecida 
[27]. Fumar, em particular, causa imunossupressão pela inativa-
ção de macrófagos, neutrófilos, células natural killer e linfócitos 
[27]. Além disso, o fumo causa hipóxia tecidual e retarda o fluxo 
sanguíneo para os tecidos, impedindo potencialmente que as cé-
lulas do sistema imunológico atinjam os organismos infectantes 
em um dado tecido. É provável que a suspensão do tabagismo 
restaure a função imunológica e minimize potencialmente o ris-
co de ISC e IAPs subsequentes [28].

Greenky et al. demonstraram que pacientes com anemia 
pré-ope-ratória, nível de hemoglobina menor que 13 g/dL em 
homens e 12 g/dL em mulheres, correm maior risco de IAP sen-
do 4,3% em pacientes anêmicos comparados a 2% em pacientes 
não anêmicos [29]. A associação entre anemia e maior taxa de 
ISC/IAP pode ser explicada por numerosos fatores. Pacientes 
com anemia são mais propensos a ter hipóxia tecidual, o que 
dificulta cicatrização de feridas. Além disso, os pacientes com 
anemia podem sofrer de condições crônicas, como doenças re-
nais que, por si só, podem estar associadas a ISC/IAP. Pacientes 

com anemia podem ser submetidos a uma taxa mais elevada de 
transfusão de sangue alogênico, com seus efeitos imunomodu-
-ladores.

Outra causa da imunossupressão é a desnutrição. Bohl et al. 
relataram que pacientes com hipoalbuminemia têm maior risco 
de desenvolver infecção após artroplastias [30]. A desnutrição 
pode ser definida como nível sérico de albumina <3,5 g/dL, ní-
veis séricos de transferrina <200 mg/dL, pré-albumina sérica 
<15 g/dL e contagem linfocitária total <1.500 células/mm3 [31]. 
A terapia dialítica por insuficiência renal, insuficiência hepática 
crônica, desnutrição e psicose depressiva podem causar hipoal-
buminemia [32]. Devemos afirmar que as definições atuais de 
desnutrição se concentram principalmente na deficiência de 
proteínas, e a importância de outros parâmetros nutricionais, 
como vitaminas, minerais, etc., não é bem estudada.

Esta revisão de literatura também encontrou evidências de 
tratamentos de saúde globais inespecíficos que foram descritos 
como sendo de melhoria do sistema imunológico, para reduzir 
ISC/IAPs. Estes incluem a manutenção da temperatura corpo-
ral, alta concentração de oxigênio [13], controle da glicose no 
período perioperatório [9] e eliminação de transfusões de san-
gue [6].

Com as evidências disponíveis, é razoável propor que a des-
con-tinuação de agentes imunossupressores, a otimização mé-
dica das condições de pacientes com afecções crônicas, como 
anemia e diabetes, e a administração de imunonutrientes, como 
aminoácidos e vitaminas, provavelmente levem a melhores re-
sultados após procedimentos cirúrgicos em geral, e uma taxa re-
duzida de ISC e IAPs em particular. Futuros estudos revelarão se 
as vacinas contra organismos como o Staphylococcus aureus são 
eficazes na redução da incidência de ISC/IAP após procedimen-
tos cirúrgicos ortopédicos e outros.
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QUESTÃO 3: Para pacientes que aguardam transplante de órgãos e que necessitam de artroplas-
tia eletiva, a artroplastia deve ser feita antes ou após o transplante de órgão?

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos a realização de artroplastia após o transplante de órgão sólido, utilizando-se antibioticoprofilaxia 
habitual. Estudos recentes utilizando bancos de dados publicamente disponíveis comparam pacientes submetidos à artroplastia total 
(AT) durante a terapia de reposição de órgãos (ou seja, hemodiálise) versus após o transplante de órgãos (ou seja, o transplante renal) e 
relatam consistentemente menos infecções na coorte pós-transplante.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 2%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Uma vez esperado que o número de artroplastia totais pri-

márias e de revisão aumente drasticamente, também se espera 
o aumento das infecções do sítio cirúrgico (ISC) e das infecções 
articulares peripro-téticas (IAPs) [1,2]. A infecção é uma das 
principais causas de falha das artroplastias totais primárias e 
de revisão de joelho (ATJ) e de quadril (ATQ) [3–5], tornando 
essencial a otimização pré-operatória da saúde do paciente e a 
prevenção da infecção.

Além disso, a população idosa nos países ocidentais conti-

nua a crescer, com maior expectativa média de vida, bem como 
do nível de atividade física [3]. Isto é possivelmente devido 
aos avanços na assistência médica e no tratamento e prevenção 
de condições médicas crônicas. Como os pacientes continuam 
a viver por mais tempo com condições médicas crônicas, tem 
havido um aumento paralelo na necessidade de transplante de 
órgão sólido (TOS) para corrigir a falência de órgãos em estágio 
final. A medida que a sobrevida dos pacientes com TOS aumen-
ta, o número de pacientes transplantados submetidos a artro-
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plastias de quadril e joelho também está aumentan-do. Em 2015, 
126.670 órgãos foram transplantados globalmente, incluindo 
84.347 rins, 27.759 fígados, 7.023 corações, 5.046 pulmões, 
2.299 pâncreas e 196 intestinos delgados [6].

Assim como a população em geral, a expectativa de vida dos 
receptores de órgãos também está aumentando, predispondo-os 
à osteoartrite devido ao avanço da idade e osteonecrose subse-
quente à administração de corticosteroides e de medicamentos 
anti-rejeição [7-9]. Estudos prévios demonstraram que tanto a 
insuficiência orgânica terminal quanto os pacientes com TOS 
apresentam bom alívio da dor e melhora funcional após artro-
plastia de quadril e joelho [10,11].

Embora atualmente não existam estudos de nível I ou II, o 
momento da artroplastia nesses pacientes foi investigado em es-
tudos retrospectivos e de banco de dados. No geral, foram iden-
tificados cinco estudos que compararam pacientes que recebe-
ram artroplastias durante a terapia de reposição de órgãos com 
aqueles que as receberam após o TOS [12-16]. Todos os estudos 
foram retrospectivos e investigaram doença renal terminal ver-
sus transplante renal.

Garcia-Ramiro et al. identificaram uma taxa de infecção de 
20% (2/10) nos pacientes em hemodiálise (HD) em comparação 
com 50% (4/8) nos pacientes com transplante renal [13]. Em 
um estudo multi-cêntrico, Lieberman et al. encontraram uma 
taxa de infecção de 18,7% em pacientes em HD (3/16) em com-
paração com 3,3% em pacientes com transplante renal (1/30) 
[14]. Da mesma forma, Shrader et al. encontraram uma taxa de 
infecção de 22,2% nas HDs (2/9) em comparação com 10,7% 
(3/28) nos transplantes renais [15]. Esses estudos combinaram 
ISC e IAPs e não tinham o poder para determinar se essas taxas 
eram estatisticamente diferentes quando estratificadas.

Para comparar pacientes com falência do órgão com pacien-
tes com TOS quanto à suscetibilidade à IAP, os riscos de infecção 
de um órgão não funcional e doença secundária devem ser pe-
sados em relação aos riscos de infecção e dificuldade de cicatri-
zação de feridas causada por medicamentos imunossupressores. 
Além dos riscos de infecção específicos para cada órgão, o tipo 
de profilaxia antibiótica e a anestesia podem ter uma influência 
diferente sobre a infecção antes ou depois do TOS, o que é difícil 
de prever. Sem grandes coortes e dados prospectivos, é impor-
tante reconhecer os riscos de infecção para ambos os grupos.

Para contornar o problema de pequenos estudos de coorte, 
estudos mais recentes utilizaram grande bancos de dados, pu-
blicamente disponíveis para comparar coortes adequadamente. 
Cavanaugh et al. usaram o banco de dados Nationwide Inpatient 
Sample (NIS) para comparar 1.747 pacientes em HD a 1.055 
transplantes renais [12]. Eles constararam que os pacientes em 
HD apresentaram maiores taxas de ISC (odds ratio [OR]: 2,92, 
intervalo de confiança de 95% (IC) 1,93 a 4,42, p <0,001) e com-
plicações da ferida (OR: 2,50; IC 95% 1,41 a 4,44; p = 0,002) 
após a AT, quando comparados aos pacientes transplantados 
renais [12]. Os autores defendem que o transplante renal seja 
realizado antes da artroplastia, porque essa população pode es-
tar associada a menos complicações pós-operatórias e morta-
lidade em comparação com os pacientes em hemodiálise [12]. 
Da mesma forma, Kildow et al. usaram 100% da base de dados 
do Medicare para comparar grupos similares com artroplastia 
de quadril. [16]. Eles relataram que os pacientes em HD esta-
vam em maior risco de IAP (OR: 6,61, IC 95% 4,25-10,27) aos 
90 dias, em comparação com pacientes com transplante renal 
[16]. Este risco persistiu no período de dois anos (OR: 4,47, IC 
95% 3,66 a 5,47). Ressalte-se que os pacientes que receberam o 
transplante tiveram um risco de IAP semelhante ao final de dois 
anos, em comparação aos pacientes-controle que tinham apenas 
diabetes, mas sem falência de órgãos. Os autores concluíram que 
pacientes diabéticos com insuficiência renal devem ser subme-
tidos a transplante renal antes da ATQ, para otimizar os resulta-
dos cirúrgicos [16]. Conclusões semelhantes para complicações 

pós-operatórias aplicam-se aos pacientes com cirrose hepática, 
sendo que os primeiros 90 dias pós-operatórios parecem ser 
críticos para as IAPs, já que casos precoces foram observados a 
uma taxa de 22,2% [17].

No entanto, o risco de IAP em ATJ, após o TOS é de 3,2 a 
17,2%, parecendo maior do que após a ATQ [11,17-20]. Após 
o TOS, a razão predominante para a falha da revisão é a IAP 
em 10% das ATQs e em 22,2% dos pacientes com ATJs [21]. Os 
microrganismos causadores de infecção, estafilococos e estrep-
tococos, são globalmente semelhantes à IAP na população geral, 
para os quais o tipo de profilaxia antibiótica habitual deve ser 
suficiente [20]. A sobrevida da ATQ revisada após cinco anos e 
dez anos parece comparável à população não transplantada em 
relação à IAP como causa de falha (2 a 10%) [21,22]. No entanto, 
há um aumento do risco de soltura asséptica durante os 10 a 15 
anos pós-artroplastia, teoricamente causado pela diminuição da 
função do enxerto e aumento da falência de órgãos, bem como 
pela presença de comorbidades mais frequentes nesta popula-
ção de pacientes. Há também outro aspecto para essa questão. 
Pacientes que necessitam de transplante de órgãos que se sub-
metem à AT, e desenvolvem IAP, podem perder a oportunidade 
de se submeter ao transplante de órgãos devido à preocupação 
com a presença de infecção na articulação e a possibilidade de 
um surto de infecção quando drogas imunossupressoras são ad-
ministradas.
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QUESTÃO 1: Os pacientes com alergia à penicilina ou à cefalosporina devem ser rotineiramente 
submetidos a testes de alergia, dessensibilização ou dose-teste antes da administração de uma 
antibioticoprofilaxia alternativa?

RECOMENDAÇÃO: A maioria dos pacientes com alergia à penicilina pode tolerar as cefalosporinas e não precisa de testes cutâneos de 
rotina. Pacientes com reação não anafilática às penicilinas ou cefalosporinas podem receber uma dose-teste de uma cefalosporina na sala 
de cirurgia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 8%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

1.7. PREVENÇÃO: ANTIMICROBIANOS SISTÊMICOS

JUSTIFICATIVA
Uma revisão sistemática abrangente da literatura foi reali-

zada para pesquisar todos os estudos sobre alergia à penicilina e 
antibioticoprofilaxia em pacientes alérgicos à penicilina. Os ter-
mos de pesquisa “alergia à penicilina”, “alergia à cefalosporina”, 
“profilaxia antibiótica” e “ortopedia” foram utilizados até feve-
reiro de 2018 nas seguintes bases de dados: Medline, Embase e 
Cochrane. Os termos de pesquisa foram combinados com dife-
rentes expressões Booleanas. Os critérios de inclusão para nossa 
revisão sistemática foram todos os estudos em inglês (evidên-
cias de nível I a IV). Os critérios de exclusão foram estudos não 
ingleses, artigos com mais de dez anos, relatos de casos, estudos 
não humanos, artigos com menos de dez pacientes e trabalhos 
sem seguimento dos pacientes. A pesquisa original resultou em 
mais de 5.000 títulos. Após a avaliação, 27 artigos completos fo-
ram lidos e 16 foram incluídos nesta revisão.

De acordo com a recomendação da World Allergy Organiza-
tion, as reações de hipersensibilidade a drogas são categorizadas 
pelo momento do início dos sintomas como reações imediatas, 
ou seja, desenvolvem-se dentro de uma hora após a exposição à 
droga, ou tardias, aquelas após uma hora de exposição à droga. 
Uma reação do tipo imediato é uma verdadeira hipersensibili-
dade mediada pela imunoglobulina E (IgE), com os sintomas 
mais comuns sendo a urticária, angioedema, rinite, conjunti-
vite, broncoespasmo ou anafilaxia e choque anafilático [1]. A 
maioria das reações do tipo tardio apresenta-se como exantema 
maculopapular ou urticária tardia. No entanto, reações graves 
e potencialmente fatais, como síndrome de Stevens-Johnson ou 
necrólise epidérmica tóxica, também podem ocorrer [2]. 

A alergia à penicilina relatada pelos pacientes continua sen-

do uma das mais comuns, com uma prevalência aproximada de 
8 a 12% na população geral [3-6], sendo a alergia a antibióticos a 
mais citada [7]. No entanto, muitos estudos conduzidos em vá-
rias populações de pacientes sugerem que a alergia à penicilina 
é marcadamente super-dimensionada [3,5,8,9]. Vários estudos 
estimam que até 90% dos pacientes que relatam alergia são ca-
pazes de tolerar a penicilina e seus derivados [3,10–15]. As aler-
gias notificadas raramente são validadas com testes adequados, 
e a falta de classificação dos sintomas impede a distinção entre 
as reações não mediadas por IgE e reações de hipersensibilidade 
do tipo I verdadeiras , com risco de vida [8,16,17]. Além disso, 
existem grandes discrepâncias entre as reações relatadas nas en-
trevistas com pacientes e as registradas nos prontuários médicos 
dos pacientes [18]. Infelizmente, as alergias não confirmadas à 
penicilina permanecem nos prontuários dos pacientes indefi-
nidamente, levando potencialmente à subutilização de toda a 
classe de antibióticos [9,17,19]. Isso ocorre apesar da literatura 
recente mostrar que a reatividade cruzada entre a penicilina e as 
cefalosporinas é muito menor do que os supostos 10%, já que a 
administração de cefalosporina em pacientes alérgicos à penici-
lina geralmente resulta apenas em uma taxa de reação de 0,1% 
[20,21]. Curiosamente, a hipersensibilidade mediada por IgE à 
penicilina também diminui com o tempo, com mais da metade 
dos pacientes com teste cutâneo positivo perdendo sensibilida-
de em cinco anos e 80% em dez anos [22,23]. 

Para melhor estabelecer um regime antibiótico para pacien-
tes que relatam alergia à penicilina, é essencial a caracterização 
clara da alergia à penicilina. É de suma importância ter uma his-
tória clínica apropriada para o diagnóstico e caracterização da 
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reação alérgica prévia do paciente à penicilina [24,25]. Uma vez 
que a história de reação de hipersensibilidade tardia à penicili-
na é uma contraindicação aos testes cutâneos e dessensibiliza-
ção, os pacientes com alergia à penicilina autorreferida devem 
ser questionados cuidadosamente sobre as reações anteriores 
e atuais à penicilina, incluindo a via de administração, medica-
mentos concomitantes, o tempo entre a dose de penicilina e o 
aparecimento dos sintomas e como a reação foi tratada [26].

A hipersensibilidade do tipo imediato só pode ser corre-
tamente diagnosticada por um teste cutâneo que consiste em 
administração intradérmica do determinante principal (peni-
cilil-polilisina), do determinante secundário (penicilina G), um 
controle negativo (solução salina normal) e um controle positi-
vo (histamina). O teste tem um valor preditivo negativo entre 
97 e 99%. Os testes devem ser realizados por um alergologista 
certificado pelo conselho [27-30]. Quando o teste cutâneo é ne-
gativo, um desafio oral confirmatório, geralmente com amoxici-
lina, deve ser realizado [27]. Estudos de Macy et al. e Solensky 
et al. demonstraram que pacientes com teste cutâneo negativo 
com penicilina são capazes de tolerar doses orais repetidas de 
penicilina com baixas taxas de ressensibilização [31,32]. Além 
disso, a literatura demonstra que a maioria dos pacientes (99%) 
com teste cutâneo positivo com penicilina ainda será capaz de 
tolerar uma cefalosporina [33,34]. A literatura prévia mostrou 
ainda que em indivíduos positivos para teste cutâneo de penici-
lina que receberam acidentalmente penicilina terapêutica, ape-
nas 30 a 50% tem qualquer reação clinicamente relevante, o que 
significa que há, provavelmente, altas taxas de falso-positivos 
nos testes cutâneos [14,35].

Uma vez que a reatividade cruzada das penicilinas e cefalos-
porinas tem demonstrado ser muito menor na literatura recen-
te do que os supostos 10%, esses pacientes podem ser testados 
para alergia à cefalosporina e, se negativo, poderão fazer uso de 
cefalosporina como profilaxia. O ambiente ideal para receber 
um antibiótico pode ser a sala de cirurgia, sob o olhar atento de 
um anestesiologista, onde os medicamentos de reversão do qua-
dro alérgico podem ser rapidamente administrados.
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QUESTÃO 2: Qual é a escolha alternativa de antibiótico profilático quando o paciente tem reação 
anafilática à penicilina/cefalosporinas?

RECOMENDAÇÃO: A escolha de antibiótico profilático para pacientes com anafilaxia conhecida por penicilina ou cefalosporina inclui 
a vancomicina, teicoplanina ou clindamicina. As cefalosporinas para pacientes com reações anafiláticas à penicilina podem ser adminis-
tradas após o teste cutâneo.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 5%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Como as bactérias Gram-positivas são os organismos infec-

ciosos mais comuns após a artroplastia total, as cefalosporinas de 
primeira ou segunda geração são recomendadas para a antibio-
ticoprofilaxia [1]. O uso de cefalosporinas é geralmente evitado 
em pacientes com alergia à penicilina devido a possibilidade de 
reação cruzada entre penicilina e cefalosporinas, que está for-
temente relacionada às semelhanças estruturais encontradas em 
suas cadeias laterais R. Nos anos anteriores, o risco de reação 
cruzada foi relatado como atingindo 10%, mas nesses estudos 
foram observadas apenas as cefalosporinas de primeira geração 
que podem ter sido contaminadas com penicilina [2,3]. Estudos 
posteriores mostraram que a alergia à cefalosporina, por si só, é 
menos frequente, com uma taxa global de 2% [4]. Além disso, a 
reação cruzada com cefalosporinas de terceira ou quarta geração 
é insignificante [5]. Portanto, os pacientes com alergia à penicili-
na devem ser submetidos a testes cutâneos e, se o teste for positi-
vo, recomenda-se a prática dos testes com drogas de uso oral [6].

As alergias relatadas pelos pacientes têm consequências 
importantes para a seleção de antibióticos, pois as cefalospo-
rinas normalmente utilizadas na profilaxia perioperatória são 
evitados devido ao potencial de reatividade cruzada, embora os 
riscos associados não sejam claros [5,7,8]. Consequentemente, 
a administração de antibióticos sub-ótimos, pode aumentar o 
risco de infecção nesses pacientes. Estudos recentes sugeriram 
que a monoterapia com vancomicina está correlacionada a taxas 
maiores de infecção articular periprotética (IAP) quando com-

paradas aos regimes de penicilina e cefalosporina, presumivel-
mente devido à sua reduzida cobertura gram-negativa [1,9,10]. 
As diretrizes atuais, estabelecidas pela Reunião de Consenso In-
ternacional anterior, sobre IAP recomendam que a substituição 
da vancomicina seja apenas em casos de reação anafilática grave 
à penicilina [11,12]. No entanto, a adesão é limitada pela falta de 
classificação adequada de alergia [13,14].

O uso profilático frequente de vancomicina ou antibióticos 
alternativos para pacientes alérgicos à penicilina também está 
associado ao aumento das taxas de infecção por Enterococcus re-
sistentes à vancomicina (VRE), Staphylococcus aureus resistente 
à meticilina (MRSA) e Clostridium difficile com suscetibilidade 
reduzida à vancomicina [15-18]. Em um estudo monocêntrico, 
Lee et al. mostraram que pacientes que relataram alergia à pe-
nicilina foram frequentemente tratados com mais de um agen-
te antimicrobiano de amplo espectro, incluindo cefalosporinas, 
fluoroquinolonas, clindamicina e vancomicina [19]. Evidências 
sugerem que o uso excessivo de antibióticos de amplo espec-
tro leva ao aumento da resistência aos antibióticos, aumento de 
complicações clínicas, bem como internações e custos marcada-
mente mais longos [17,19]. Em termos de saúde pública, a pre-
sença de microrganismos resistentes na comunidade amplifica o 
potencial das infecções. Assim, é importante que a vancomicina 
seja usada apenas para pacientes com reações reais,Tipo I me-
diadas por IgE, à penicilina.

Se um paciente apresentar uma verdadeira alergia à peni-
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cilina, devem ser administrados antibióticos alternativos, reco-
mendando-se vancomicina ou clindamicina nesses casos [10].

A clindamicina tem uma excelente biodisponibilidade oral 
de 90%, embora sua penetração óssea não seja a ideal, chegando 
a 45% [20]. Além disso, a clindamicina é um agente bacteriostá-
tico antimicrobiano. Essas características tornam a clindamicina 
menos eficaz como antibiótico profilático nas artroplastias em 
comparação com a cefazolina. Mais estudos são necessários para 
obter mais dados. 

A vancomicina é um antibiótico bactericida que penetra 
bem no osso, sinóvia, músculos e hematoma [21]. Existem preo-
cupações sobre seu uso como antibiótico profilático, porque ele 
tem um espectro mais restrito de cobertura antimicrobiana, do 
que o da cefazolina, e por conta do risco potencial e desnecessá-
rio do surgimento de microrganismos resistentes à vancomicina, 
como o VRE ou S. aureus. Os dados disponíveis para a vancomi-
cina utilizada como droga única em profilaxia são um tanto con-
troversos. Tan et al. revisaram retrospectivamente os prontuá-
rios de 10.391 pacientes após artroplastias totais e encontraram 
que, comparada à cefazolina, a profilaxia com vancomicina foi 
associada à diminuição do risco de infecção por bactérias Gram-
-positivas (OR ajustado: 0,25, intervalo de confiança 0,10 a 0,62, 
p = 0,003) e organismos resistentes aos antibióticos (OR ajusta-
do: 0,10, (IC) 0,01 a 0,88). No entanto, a vancomicina também 
foi associada a um risco aumentado de infecções Gram-negati-
vas (OR: 2,42, (IC) 1,01-5,82, p = 0,049) [22].

Em outro estudo retrospectivo, Smith et al. analisaram IAP 
após a mudança da cefazolina para vancomicina profilática em 
artroplastia total do joelho e quadril. Revisando os dados de 5.036 
pacientes, eles descobriram que a IAP diminuiu significativamen-
te de 1% para 0,5% com a profilaxia com vancomicina, e também 
houve uma tendência na redução das infecções por MRSA, mas a 
última mudança não foi significativa [23]. Ponce et al. revisaram 
os dados de 18.830 artroplastias primárias eletivas (12.823 ATJs e 
6.007 ATQs) em um estudo retrospectivo. Eles descobriram que 
a taxa geral de infecção do sítio cirúrgico (ISC) foi de 2,3% com 
profilaxia única com vancomicina, 1,5% com o uso de vancomi-
cina e cefazolina em combinação e 1,3% com cefazolina isolada. 
Em pacientes alérgicos à penicilina, a taxa de ISC foi de 2,0% 
com vancomicina em comparação com 1% com clindamicina (p 
= 0,18). Os pacientes não alérgicos tiveram uma taxa de ISC de 
2,6% com profilaxia única com vancomicina em comparação com 
1,6% com vancomicina e cefazolina (p = 0,17) em comparação 
com 1,3% com uso único de cefazolina (p <0,01) [10].

Em um estudo prospectivo, Tyllianakis et al. compararam 
a eficácia da vancomicina, cefuroxima e ácido fusídico na pro-
filaxia das artroplastias e não encontraram diferença na taxa de 
ISC ou IAP [24].

Sewick et al. realizaram um estudo retrospectivo avaliando 
o uso de uma combinação de vancomicina-cefazolina em com-
paração com a profilaxia única com cefazolina e não puderam 
demonstrar qualquer diferença na taxa de ISC [25].

Os dados inconsistentes e controversos sobre a eficácia da 
vancomicina como agente profilático nas artroplastias totais po-
dem ser decorrentes de sua dosagem incorreta. Kheir et al. de-
monstraram em uma análise retrospectiva de 1.828 pacientes que 
a vancomicina foi administrada corretamente em apenas 28% dos 
pacientes, de acordo com as recomendações de dosagem basea-
das no peso [26]. Catanzano et al. mostraram quase os mesmos 
dados: avaliando 216 artroplastias totais, 69% dos pacientes utili-
zaram subdoses, e 10% doses superiores ao recomendado [27].

Novos estudos analisando o uso de vancomicina em com-
binação com outros antibióticos e analisando sua dosagem ade-
quada seriam benéficos.
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JUSTIFICATIVA
As infecções do sítio cirúrgico (ISC) por MRSA são uma 

preocupação crescente após procedimentos cirúrgicos ortopé-
dicos [1]. É bem conhecido que a colonização por MRSA é um 
importante fator de risco independente de ISC por MRSA [2-4]. 
Muitos esforços têm sido feitos para selecionar os portadores 
de MRSA e descolonizar no pré-operatório usando pomada na-
sal de mupirocina ou iodopovidona [5-7].  No entanto, após o 
protocolo de descolonização [8,9], ainda existem questões so-
bre qual glicopeptídeo, como vancomicina ou teicoplanina, seria 
recomendado como antibiótico profilático pré-operatório para 
portadores de MRSA [10].

Apesar da vasta literatura sobre o efeito de diferentes tra-
tamentos com antibióticos em vários tipos de procedimentos 
cirúrgicos, de acordo com o nosso conhecimento, apenas alguns 
estudos compararam as taxas de ISC após cirurgia ortopédica 
entre diferentes regimes de antibioticorpofilaxia em portadores 
de MRSA [11.12].  Iqbal et al.  relataram em um estudo retros-
pectivo de pacientes com traumatismo ortopédico que, entre 27 
portadores de MRSA, nenhum dos 5 pacientes que receberam 
teicoplanina desenvolveram ISC, enquanto 5 de 22 pacientes que 
receberam cefuroxima desenvolveram ISC por MRSA [11]. No 
entanto, Gupta et al.  demonstraram resultados diferentes em 
seu estudo de coorte retrospectivo de veteranos submetidos a 
procedimentos cirúrgicos, incluindo cirurgia ortopédica.  Eles 
mostraram que a profilaxia com vancomicina não foi associa-
da a uma redução significativa do risco de ISC em comparação 
com outros antibióticos em portadores de MRSA, com um risco 
relativo (RR) de 0,61, intervalo de confiança de 95% (IC) 0,06 a 
5,75 [ 12]. No entanto, ambos os estudos foram estudos obser-
vacionais retrospectivos com falhas que poderiam classificá-los 
como de muito baixa qualidade.

Embora pouco tenha sido estudado em portadores de MRSA 
submetidos à cirurgia ortopédica, existem vários estudos que 
compararam a taxa de ISC por MRSA entre diferentes regimes 
de antibioticoprofilaxia em pacientes submetidos à cirurgia or-
topédica, independentemente da colonização pré-operatória por 
MRSA [13-22]. Dois estudos controlados randomizados de qua-
lidade moderada [16,17] e seis estudos observacionais de baixa 
a muito baixa qualidade [14,15,18–21] compararam a taxa de 
ISC por MRSA entre glicopeptídeos e cefalosporinas de primeira 
ou segunda geração. Embora dois ensaios clínicos randomizados 
(ECRs) [16,17] não tenham mostrado diferença significativa no 
desenvolvimento de ISC por MRSA entre glicopeptídeos e cefa-
losporinas, uma metanálise de efeitos aleatórios de um total de 
oito estudos [14–21] mostrou uma redução significativa de risco 
no grupo glicopeptídeo (RR agrupado: 0,29, IC 95% 0,14 a 0,62, p 
= 0,001 I2=10%). A análise de subgrupos também revelou que, em 
comparação com as cefalosporinas, tanto a vancomicina quanto 
a teicoplanina demonstram menores riscos de ISC por MRSA 
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QUESTÃO 3: Qual é o antibiótico ideal para a profilaxia perioperatória em portadores de Sta-
phylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) que serão submetidos a procedimentos orto-
pédicos?

RECOMENDAÇÃO: A vancomicina ou a teicoplanina é recomendada como agente antibiótico profilático perioperatório para paciente 
colonizado por MRSA que será submetido à artroplastia total (AT).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 4%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

após cirurgia ortopédica (RR: 0,36, IC 95% 0,15 a 0,90; RR: 0,16, 
IC 95% 0,04 a 0,65, respectivamente). Entre os oito estudos, três 
[15,18,20] compararam antibióticos profiláticos associados (gli-
copeptídeo + cefalosporina) com cefalosporina isolada. Quando 
uma análise seletiva foi realizada excluindo esses três estudos, 
a RR combinada foi 0,47 com IC 95% de 0,21 a 1,05 I2= 0%.   
     Como resultado, recomendamos vancomicina ou teicoplani-
na como profilaxia antibiótica pré-operatória para portadores de 
MRSA, porém, com um nível moderado de força devido à falta 
de estudos de alta qualidade realizados em portadores de MRSA.
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QUESTÃO 4: Quais fatores do paciente (estado de alergia, peso, etc.) devem ser utilizados para 
alterar a escolha da profilaxia antibiótica perioperatória?

RECOMENDAÇÃO: A dose de antibiótico administrada deve ser ajustada ao peso do paciente. Recomenda-se um mínimo de 2 g de ce-
fazolina para doentes com peso >70 kg para atingir uma concentração inibitória mínima (MIC) eficaz. A vancomicina ou a teicoplanina 
devem ser administradas em portadores de cepas bacterianas resistentes ou com alergia à cefalosporina. Pacientes com alergia à penicili-
na, independentemente do envolvimento de imunoglobulina E (IgE), devem receber cefalosporinas de segunda ou terceira geração para 
minimizar a reatividade cruzada.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 3%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
A antibioticoprofilaxia perioperatória é uma das estraté-

gias mais eficazes para prevenir infecções após artroplastias 
(IAPs) [1]. Com base no perfil de microrganismos que causam 
IAP precoce, a maioria das diretrizes atuais recomenda o uso 
de antibioticoprofilaxia com cefalosporinas de primeira ou se-
gunda geração intravenosas (IV) no período de 0-60 minutos 
antes da incisão cirúrgica, independentemente da cirurgia ser 
primária ou de revisão [2]. A dose recomendada de cefazolina 
é de 15 mg/kg, o que equivale a 1 g para pacientes com peso 
inferior a 80 kg, enquanto a dose padrão para a cefuroxima é de 
1,5 g, independentemente do peso. A dose de cefazolina de 2 
g e 3 g é recomendada para pacientes com mais de 80 kg e 120 
kg, respectivamente [2]. No entanto, essas diretrizes fornecem 
apenas uma abordagem generalizada para a antibioticoprofilaxia 
[2]. Na presença de fatores do paciente que não podem ser al-
terados, deve-se considerar uma antibioticoprofilaxia personali-
zada como uma alternativa. Vários estudos fornecem evidências 
de regimes antibióticos alternativos para serem adaptados de 
acordo com o status de portador de bactérias multirresistentes 
(MR), peso e alergias.

Portadores de bactérias MR
Os patógenos mais comuns isolados nos eventos de infec-

ções do sítio cirúrgico (ISC) e IAP, em cirurgia ortopédica, são 

os organismos Gram-positivos, especialmente o Staphylococcus 
aureus [1], seguido do Staphylococcus epidermis coagulase-nega-
tivo  [1].  Devido à crescente incidência de cepas resistentes a 
antibióticos, a vancomicina ou a teicoplanina são recomendadas 
para carreadores nasais de cepas resistentes [2]. Embora a clin-
damicina também seja um antibiótico eficaz contra algumas ce-
pas de S. aureus resistentes à meticilina (MRSA), a vancomicina 
é uma opção mais preferida devido à sua propriedade bacterici-
da [1]. No entanto, há evidências conflitantes sobre a eficácia da 
vancomicina na prevenção de ISC/IAP em portadores de MRSA 
[3-9].  Em dois estudos não foi relatada redução significativa na 
taxa de ISC/IAP quando a cefazolina foi substituída por vanco-
micina nos portadores de MRSA [3,4]. Um estudo randomiza-
do rastreou 1.028 pacientes submetidos à ATJ e identificou 228 
portadores de S. aureus. Destes, 89 foram tratados com vancomi-
cina no perioperatório, enquanto 139 foram tratados no grupo 
de protocolo padrão. Oito pacientes eram portadores de MRSA, 
mas o número de portadores de MRSA alocados para cada grupo 
é desconhecido [3]. A taxa global de IAP nos portadores, entre o 
grupo de intervenção e o grupo de não intervenção, foi pequena 
(3,4 vs. 4,3%, Tabela 1) [3]. Cinco estudos selecionaram pacien-
tes ortopédicos portadores de S. aureus e administraram vanco-
micina ou teicoplanina a portadores de MRSA [5-9]. A taxa de 
infecção nesse grupo de pacientes foi comparada com pacien-

Livro.indb   74 22/10/2019   11:11:37



Seção 1        Prevenção      75

599 selecionados + teicoplanina 
(13 portadores MRSA)
1228 não selecionados

164 selecionados + vancomicina
 345 não selecionados

1644 selecionados + vancomicina
(58 portadores MRSA)
414 não selecionados

7019 selecionados + vancomicina
(309 portadores MRSA)
5293 não selecionados

1122 portadores MRSA 

2291 selecionados + vancomicina
(177 portadores MRSA)
1751 não selecionados

228 portadores S. aureus 

Estudo de coorte

Estudo de coorte

Estudo de coorte

Estudo clínico 
prospectivo

Estudo pragmático

Estudo de coorte

Estudos controlado 
e randomizado

De Lucas-Villarrubia [8] 
(2004) 

Rao [7] (2011) 

Hadley [4] (2010) 

Kim [9] (2010) 

Schweizer [6] (2015) 

Malcolm [5] (2016) 

Sousa [3] (2016) 

Selecionados + teicoplanina =0.03%
Não selecionados + não teicoplanina = 0.2% 

  
Selecionados+vancomicina = 0%
Não selecionados+não vancomicina = 3.5% 

Selecionados+vancomicina = 1,28%
Não selecionados+não vancomicina = 1,45%

Selecionados+vancomicina = 0,19%
Não selecionados+não vancomicina = 0,45%

Intervenção Vancomicina= 15/10000
Pre-intervenção Vancomicina = 32/10000 

Selecionados+vancomicina = 0,4%
Não selecionados+não vancomicina = 0,9%

Vancomicina = 3.4% 
Protocolo padrão= 4.3% 

< 0.05* 

.016* 

0.809 

0.0093* 

0.005* 

0.04* 

0.219 

Estudo Desenho do Estudo Número Taxa de infecção p

TABELA 1- Taxa de infecção entre os regimes de antibióticos perioperatórios padrão e com alvo para MRSA em cirurgia ortopédica

- MRSA- Stafilococcus aureus meticilina- resistente;
 *Significância estatística com p<0.05 

200 pacientes 
pediatricos

9061 pacientes

34 pacientes

Estudo 
retrospectivo 
caso-controle

Estudo coorte 
prospectiva

Estudo de 
coorte

Cies [11] 
(2012) 

Lübbeke [12] 
(2016) 

Sharareh [10] 
(2016) 

< 70 kg = dose de cefazolina 
baseada no peso (máx 1 g) 
> 70 kg = 1 g/ dose 

Cefuroxima 1.5 g (para todos 
os pacientes)

< 70 kg = 1 g

> 70 kg =2 g 

Taxa de ISC por MSSA  
> 70 kg = 35.9% 
< 70 kg = 20.5% 

Taxa de IAP
IMC 35–39.9 = HR=2.1, 95% CI: 1.1–4.3 
Peso≥100 kg = HR=2.1, 95% CI: 1.3–3.6 

Pacientes acima da MIC da cefazolina para MSSA 
IMC < 24.9 = 100%
BMI > 30–34.9 = 86.7%

Pacientes acima da MIC da vancomicina para MRSA 
< 1 g = 86%
1.5 g = 100% 

0.045* 

0.001* 
0.003* 

0.19 
0.80 

Estudo Desenho
do Estudo

Número DesfechoDose de Cefalosporina
de primeira geração p

TABELA 2. Eficácia do regime de dosagem ajustada ao peso em pacientes obesos submetidos a Cirurgia Ortopédica

IMC-Índice de massa corporal; IC- intervalo de confiança; HR- razão de risco; MIC- concentração inibitória mínima; MRSA- S. 
aureus resistente à meticilina; MSSA- S. aureus sensível à meticilina; IAP, infecção periprotética; ISC, infecção do sítio cirúrgico 
* Denota significância estatística ao nível de p <0,05.

1962 pacientes Estudo coorteHaslam [24] (2012) 196 pacientes (9.9%) 
IgE-mediada = 49 (25%)
Não-IgE mediada = 147 (75%) 

0 
54 

0% em ambos os grupos

Estudo Desenho
do Estudo

Número Número de pacientes
com cefazolina

Taxa de Alergia
Reportada Reação adversa

com cefazolina

TABELA 3. Reatividade cruzada entre alergia à penicilina auto-referida e cefazolina em cirurgia ortopédica

IgE- Imunoglobulina E
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tes que não foram rastreados e, portanto, não receberam van-
comicina ou teicoplanina. Dos cinco estudos, quatro utilizaram 
a vancomicina como alternativa à cefazolina [5-7,9], enquanto 
De Lucas-Villarrubia et al. administraram a teicoplanina [8]. Em 
contraste com os estudos anteriormente mencionados, todos os 
cinco estudos relataram uma redução significativa nas taxas de 
infecção em pacientes que receberam antibióticos alternativos 
após a triagem, em comparação com aqueles que receberam pro-
tocolos padrão (Tabela 1) [5–9].

Peso / IMC
O peso dos pacientes ou índice de massa corporal (IMC) 

também ditou mudanças no regime de dosagem da antibiotico-
profilaxia, uma vez que atingir a dose terapêutica é mais difícil 
em indivíduos obesos. Sharareh et al. administraram 1 g e 2 g 
de cefazolina a pacientes com peso inferior ou acima de 70 kg, 
respectivamente [10]. A dose de vancomicina pré-operatória de 
15 mg/Kg foi parte do protocolo padrão. Não foram observadas 
diferenças significativas no número de pacientes que atingiram 
concentração de cefazolina acima da concentração inibitória mí-
nima (CIM) entre diferentes grupos de IMC.  Além disso, não 
houve diferença na concentração média de vancomicina óssea/
Kg entre os grupos com diferentes dosagens (Tabela 2) [10]. 
Esse achado foi apoiado por dois estudos observacio nais que 
investigaram a relação direta entre a dose de cefazolina ajustada 
ao peso e o risco de ISC/IAP [11,12].

Cies et al. administraram uma dose padrão de 1 g de cefa-
zolina, independentemente do peso do paciente, aos pacientes 
ortopédicos pediátricos com peso superior a 70 kg. Pacientes 
com peso inferior a 70 kg receberam doses ajustadas ao peso. A 
taxa de ISC foi significativamente maior no grupo padrão (35,9 
vs. 20,5%, p = 0,045, Tabela 2), mostrando a eficácia de uma 
dose ajustada ao peso [11].

Lübbeke et al. relataram aumento significativo na taxa de 
IAP em pacientes com IMC maior que 35 quando cada paciente 
recebeu 1,5 g de cefuroxima. Mais especificamente, houve um 
aumento de aproximadamente duas e quatro vezes na taxa de 
IAP em pacientes com IMC de 35 a 39,9 e > 40, respectivamen-
te, quando comparados a pacientes com IMC normal. Além dis-
so, pacientes com peso ≥ 100 kg exibiram duas vezes a taxa de 
infecção em comparação com pacientes com menos de 100 kg 
(Tabela 2) [12]. 

Nos pacientes portadores de cepas resistentes ou alérgicos 
à penicilina, recomenda-se uma dose de 15 mg/kg de vancomi-
cina [13,14]. No entanto, atingir a concentração terapêutica é 
difícil em pacientes obesos. Assim, Catanzano et al. mediram 
as concentrações séricas mínimas como substituto da área sob 
a curva (AUC) / CIM e relataram que 60% dos 216 pacientes 
foram inadequadamente medicados [15]. Além disso, Kheir et 
al. relataram que apenas 28% dos pacientes com artroplastia re-
ceberam dosagens adequadas de vancomicina, sendo a subdosa-
gem mais prevalente em pacientes obesos [16].

Alergia
Diversos estudos recomendam o uso de cefalosporina de 

segunda geração em pacientes com alergia à penicilina. Essa re-
comendação foi baseada em uma alta reatividade cruzada entre 
as cefalosporinas de primeira geração e a penicilina [2]. Estudos 
relatam uma reatividade cruzada entre alergia à penicilina e ce-
falosporina variando de 7,7 a 8,1% [17,18]. Saxon et al. e Kelkar 
et al. atribuíram as altas taxas de reatividade cruzada à contami-
nação dos medicamentos com penicilina durante o processo de 
fabricação [19,20]. No entanto, outros estudos mostraram taxas 
de reatividade cruzada entre 0,6 a 1% [21,22]. Também é im-
portante notar que muitas alergias à penicilina são autorreferidas 
pelos pacientes e, frequentemente, não são verdadeiras. Assim, 
o teste cutâneo pré-operatório para alergia à penicilina pode ser 
benéfico para evidenciar o verdadeiro estado de alergia dos pa-

cientes com a finalidade de administrar antibióticos apropriados.
Duas metanálises não-ortopédicas demonstraram um au-

mento de quatro vezes na incidência de reações adversas quan-
do pacientes com alergia à penicilina receberam cefalosporina 
de primeira geração em vez das de segunda geração [22,23]. No 
entanto, a incidência absoluta de reações adversas associadas às 
cefalosporinas de primeira geração é mínima. Isso foi confir-
mado em um estudo de coorte retrospectivo mais recente, que 
encontrou reações adversas insignificantes em pacientes com 
alergia à penicilina que receberam cefazolina [24]. Haslam et 
al. investigaram, retrospectivamente, 1.962 pacientes, dos quais 
196 pacientes autorreferiram ter alergia à penicilina (Tabela 3). 
Havia 54 pacientes que receberam cefazolina e nenhum pacien-
te relatou qualquer reação adversa [24]. Além disso, enquanto 
alguns estudos recomendam a clindamicina ou a vancomicina 
como uma alternativa às cefalosporinas de primeira geração, a 
superioridade da clindamicina no contexto da alergia às cefalos-
porinas não é clara [21,25].

Formas alternativas de antibioticoprofilaxia em pacientes de 
alto risco

Formas “alternativas” de profilaxia têm sido sugeridas em 
pacientes com fatores de risco para IAP, incluindo administra-
ção de antibiótico intraóssea regional (IORA) [26,27], antibio-
ticoprofilaxia com associação de cefalosporina e vancomicina 
[28] e antibióticos orais prolongados [29–31]. Tais regimes são 
postulados para fornecer profilaxia mais eficaz contra a IAP, mas 
com desvantagens, incluindo aumento do custo, risco de efeitos 
colaterais, preocupações com as políticas de gerenciamento do 
uso de antibióticos e promoção do surgimento de resistência. 
Tem sido sugerido restringir seu uso aos pacientes com fatores 
de risco conhecidos para IAP, como IMC elevado [32], sexo 
masculino [33], diabetes mellitus [34], tabagismo [35], cirurgia 
prévia [36] e imunossupressão [37]. Atualmente, não há evidên-
cias suficientes para apoiar o uso de antibióticos associados ou 
por tempo estendido em pacientes submetidos a procedimentos 
ortopédicos de rotina.
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QUESTÃO 5: Quais são as indicações para a antibioticoprofilaxia dupla perioperatória em pacien-
tes submetidos a procedimentos ortopédicos? Quais são as combinações ideais de antibióticos?

RECOMENDAÇÃO: Na ausência de dados de alta relevância, recomendamos que a antibioticoprofilaxia dupla deve ser reservada apenas 
para pacientes com alto risco de infecção, como aqueles submetidos à cirurgia de revisão ou com alto risco de infecção por S. aureus 
resistente à meticilina (MRSA).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 80%, Discordam: 15%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Uma revisão abrangente da literatura foi realizada para 

identificar todos os estudos relacionados com as indicações para 
antibioticoprofilaxia dupla em pacientes submetidos a cirurgia 
ortopédica, bem como a combinação ideal de antibióticos. As 
buscas pelos termos “artroplastia total”, “ortopédica”, “antibio-

ticoprofilaxia”, “dupla” e “associação” em várias combinações e 
com diferentes modelos Booleanos foram realizadas até feverei-
ro de 2018 utilizando os mecanismos de busca Medline, Embase 
e Cochrane. Os critérios de inclusão para nossa revisão siste-
mática foram todos os estudos em inglês (nível de evidência I 
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ISC de acordo 
com critérios 
CDC

ISC de acordo 
com critérios 
CDC

ISC

IPP de acordo 
com critérios 
MSIS

ISC dentro de 
30 dias

IAP de acordo 
com critérios 
da MSIS

ISC de acordo 
com critérios 
dos CDC

Cefuroxime 1.5 g na 
indução anestésica + 1.5 
g após 2h + teicoplanina 
800 mg (657) 

Cefazolina (500) vs. 
cefazolina + vancomicina 
(1328) 

Cefazolina (15.422) vs. 
vancomicina (1500) vs. 
cefazolina + vancomicina 
(1062) vs. clindamicina 
(846)
 
Cefuroxime 1.5 g na 
indução anestésica + 1.5 
g após 2h (995) vs. 
cefuroxime + 
teicoplanina 800 mg 
(791) 

Beta- lactâmico ou 
vancomicina) vs. Beta- 
lactâmico + vancomicina

Cefazolina (1044) vs. 
cefazolina + vancomicina 
1 g B45 (476) vs. 
cefazolina + vancomicina 
W45 1 g (477) 

Cefazolina (190) vs. 
cefazolina + vancomicina 
1 g (1.5 gr > 80 kg) (224) 

Fratura cabeça 
femoral

Atroplastia 
primária quadril 
e joelho

Atroplastia 
primária quadril 
e joelho

Atroplastia 
primária quadril 
e joelho

Atroplastia 
primária quadril 
e joelho

Atroplastia 
primária quadril 
e joelho

Revisão de 
prótese de joelho

Coorte restrospectiva
(2012-2013) 

Coorte restrospectiva
(2008-2010) 

Coorte restrospectiva
(2005-2009) 

Coorte restrospectiva 
antes e depois de 
mudar o regime de 
profilaxia
 2010-2013) 

Coorte retrospectiva
(2008-2013) 

Coorte retrospectiva
(2012-2016) 

Coorte restrospectiva 
antes e depois de 
mudar o regime de 
profilaxia
 (2009-2012) 

Capdevila 2016 
[22] 

Sewick 2012 
[10] 

Ponce 2014 [6] 

Tornero 2015 
[20] 

Branch-Elliman 
2017 [12] 

Burger 2018 
[18] 

Liu 2014 [13] 

2% 

1,4% vs. 1,1%
(> 0.05) 

1,3% vs. 2,3% vs. 
1,5% vs. 1,1% 
(< 0.05 para 
cef+vanco) 

3,5% vs. 1,3%
(< 0.05) 

1,26% vs. 1,43% 
(p > 0.05) 

2,1% vs. 0,2%
vs. 2,9% 
(p = 0.01) 

7,89% vs. 3,13% 
(< 0.05) 

0,15%

0,8% vs. 0,07% 

Sem informação

0,5% vs. 0% 

Sem informação

0,4% vs. 0%
vs. 0,3% 

2,63% vs. 0% 

Autor/Ano Tipo de Estudo
( Período)

Tipo de
Cirurgia

Antibioticoprofilaxia
(n)* Desfecho Taxa de 

Infecção (p) Taxa MRSA

TABELA 1. Resumo dos estudos que avaliaram a eficácia da profilaxia com duplo antibiótico, incluindo um beta-lactâmico e um glicopeptideo

CDC- Centro de Controle e Prevenção de Doenças; MSIS; Sociedade de Infecção Musculoesquelética; IPP, infecção de prótese 
articular; ISC, infecção do sítio cirúrgico; ATQ, artroplastia total do quadril; ATJ, artroplastia total do joelho; B45, a infusão de 
vancomicina foi iniciada 45 minutos antes da incisão cirúrgica; W45, a infusão de vancomicina foi iniciada menos de 45 minutos 
antes da incisão cirúrgica.
* A dose de antibiótico é anexada quando a informação foi fornecida no relatório

à IV), que relataram sobre antibióticos perioperatórios duplos 
para artroplastia total. Os critérios de exclusão foram artigos 
em língua não inglesa, estudos acima de dez anos, estudos não 
humanos, resumos, relatos de casos, artigos de revisão, estudos 
com menos de dez pacientes no tamanho da amostra, estudos 
sem seguimento clínico / taxas de infecção e trabalhos sem 
dados dos pacientes. Os critérios PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) foram seguidos. 
A pesquisa inicial resultou em 2.283 artigos. Após a exclusão 
dos duplicados, 201 títulos foram avaliados, 35 artigos de texto 
completo foram lidos e 13 estudos preencheram os critérios de 
inclusão e exclusão para permitir a análise.

Embora o uso de cefalosporinas de primeira ou segunda 
geração seja recomendado como antibiótico de primeira linha 
no perioperatório devido à sua ampla cobertura de patógenos 
relacionados a esses procedimentos [1-3], pacientes comprova-
damente portadores de MRSA ou alérgicos à cefalosporina (não 
penicilina) devem receber antibióticos alternativos. 

Para os pacientes alérgicos à penicilina, a utilização de uma 
cefalosporina de segunda ou terceira geração, tais como a cefu-
roxima e a ceftriaxona, com cadeias laterais diferentes da peni-
cilina, acarretam um risco insignificante de reação cruzada [4]. 

A alternativa mais comumente usada é a vancomicina, que tem 
baixa cobertura para agentes Gram-negativos e não deve ser usa-
da como monoprofilaxia, portanto, seu uso deve ser combinado 
com outro antibiótico, como um aminoglicosídeo para cobertu-
ra Gram-negativa. Além disso, a dosagem de vancomicina deve 
ser baseada no peso a 15 mg/kg [5]. Estudos recentes demons-
traram que a vancomicina em monoterapia está associada a um 
risco aumentado de infecção em comparação com a cefazolina 
[5,6], particularmente por microrganismos Gram-negativos [7]. 
Além disso, apesar da redução da taxa de infecções por MRSA, a 
vancomicina deve ser utilizada com precaução devido ao poten-
cial para o aparecimento de resistência bacteriana, mais notavel-
mente Enterococccus resistente a vancomicina (VRE) e Staphylo-
coccus aureus [8], além do poten-cial para nefrotoxicidade [9]. 
Não há estudos controlados randomizados, mas existem vários 
estudos retrospectivos que examinam o uso de antibioticopro-
filaxia combinada perioperatória. (Tabela 1). Sewick et al. [10] 
revisaram, retrospectivamente, 1.828 artroplastias totais primá-
rias (ATs) que receberam um regime duplo de antibiótico com 
cefazolina e vancomicina ou receberam apenas cefazolina, para 
determinar a taxa de infecções do sítio cirúrgico (ISC), bem 
como a microbiologia das ISC subsequentes. Houve um total de 
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22 ISC (1,2%), sem diferença significativa na taxa de infecção 
entre o grupo de dupla antibioticoprofilaxia em compara-ção 
com o regime único (1,1 e 1,4%, respectivamente, p = 0,636). 
No entanto, enquanto a adição de vancomicina à cefazolina não 
diminuiu a taxa de ISC, diminuiu a incidência de infecções por 
MRSA (0,08 vs. 0,8% p = 0,022. Ponce et al. [6], em um estudo 
recente, relataram que não houve diferença na taxa de ISC entre 
pacientes recebendo cefazolina em monoterapia ou cefazolina 
mais vancomicina. Elliot et al. [11] desenvolveram um modelo 
econômi-co para explorar o custo-efetividade da vancomicina 
e/ou cefalos-porina como profilaxia antibiótica em pacien-
tes submetidos à artroplastia total do quadril (ATQ). A terapia 
combinada, com vancomicina e cefalosporina, foi recomendada 
quando a taxa de ISC por MRSA for de 0,25% ou maior, e a taxa 
de ISC sem MRSA for de 0,2% ou maior. Branch-Elliman et al. 
[12] demonstraram que antibioticoprofilaxia combinada, beta-
-lactâmicos mais vancomici-na, versus antibióticos únicos, van-
comicina ou beta-lactâmicos, não apresentaram diferenças nas 
taxas de ISC após artroplastia total (1,43 vs. 1,26%, (RR): 1,09).

Embora a literatura não suporte o uso de combinação de 
antibióticos para a ATJ primária, um estudo recente de Liu et 
al. [13] demonstraram que o uso direcionado de vancomicina 
e cefazo-lina em pacientes submetidos à revisão de artroplastia 
total do joelho (ATJ) reduziu significativamente a taxa de infec-
ções gerais (7,89 a 3,13%, p = 0,046), particularmente à MRSA (4,21 
a 0,89% p = 0,049). É importante notar que a instituição em que o autor 
realizou o estudo teve uma alta taxa basal de IAPs devido a MRSA e 
S. epidermidis (MRSE) sensível à meticilina. Assim, pode haver uma 
indicação potencial para usar uma combinação de cefazolina e vanco-
micina em pacientes cirúrgicos de alto risco, incluindo casos de revisão 
em que o risco de infecção é maior do que uma ATJ primária ou em 
regiões ou instituições com altas taxas de MRSA.

Ahmed et al. [14] revisaram, retrospectivamente, 1.500 pa-
cientes submetidos à cirurgia por fratura de quadril comparando 
o uso de gentamicina e flucloxacilina em associação versus ce-
furoxima isolada para avaliar a taxa de ISC profundas. Parado-
xalmente, houve um aumento nas ISC profundas no grupo que 
utilizou associação de antibióticos em comparação com o grupo 
com cefuroxima (2,5 vs. 1,1%), atingindo significância estatísti-
ca (p = 0,036).

Outra precaução para o uso de antibióticos associados é a 
propensão para o desenvolvimento de lesão renal aguda, que 
não é uma situação pouco frequente com o uso de combinações 
de antibióticos, particularmente aqueles que incluem gentami-
cina [15-17] e vancomicina [9]. Deve-se notar que no estudo 
de Courtney et al. [9], a profilaxia com antibióticos associados, 
vancomicina e cefazolina, foi considerada um fator de risco in-
dependente para lesão renal aguda (IRA) após ATQ/ATJ primá-
ria (OR: 1,82, intervalo de confiança de 95% (IC) 1,25 a 2,64, 
p = 0,002). Em contraste, Burger et al. [18] não encontraram 
maior diferença na toxicidade renal quando foi utilizada a profi-
laxia antibiótica combinada. Uma possível explicação é que, no 
primeiro estudo, a vancomicina foi administrada por 24 horas, 
enquanto no segundo estudo, apenas uma dose intraoperatória 
de vancomicina foi administrada. Como a teicoplanina é menos 
nefrotóxica que a vancomicina e pode ser infundida em <20 mi-
nutos com um risco muito baixo de Síndrome do Homem Ver-
melho, consideramos que a teicoplanina deve ser o glicopeptí-
deo de escolha nos países que a possuem. A dose recomendada 
é de 800 mg administrada durante a indução da anestesia. Como 
a teicoplanina não está disponível nos EUA, a vancomicina ainda 
seria a opção de primeira linha. As diretrizes atuais [2] recomen-
dam a administração de 15 mg / kg de vancomicina, de acordo 
com o peso corporal, para obter uma concentração sérica ≥ 15 
mg / L até a conclusão da cirurgia. Para evitar a síndrome do 
Homem Vermelho deve ser infundida a uma taxa máxima de 1 g 
por hora. Um estudo recente mostrou que apenas 28% dos casos 
receberam a dose correta de vancomicina [5]. Os autores calcu-

laram os níveis esperados de vancomicina através de equações 
farmacocinéticas e demonstraram que um protocolo baseado no 
peso corpóreo, teria resultado em menos pacientes com níveis 
inaceitavelmente baixos de vancomicina (<15 mg / L). De fato, 
um estudo anterior em cirurgia cardíaca demonstrou que uma 
dose de 20 mg / kg resultou na obtenção de níveis terapêuticos 
de vancomicina em todos os pacientes [19]. Portanto, é neces-
sário ajustar a dose de vancomicina com base no peso corporal.

Como mencionado acima, ao usar antibióticos associados, 
a teicoplanina pode ser usada como alternativa à vancomicina. 
Pode ser infundido durante 20 minutos sem o risco de Síndro-
me do Homem Vermelho e tem um melhor perfil de segurança 
que a vancomicina. Tornero et al. [20] mostraram uma redu-
ção na taxa de IAPs quando o uso de teicoplanina e cefuroxima 
em combinação foi comparado à cefuroxima como monoterapia 
(1,26 vs. 3,51%, p = 0,002). Soriano et al. [21] demonstraram 
resultados semelhantes ao avaliar a profilaxia antibiótica em 
pacientes com fraturas do colo femoral submetidas à cirurgia 
e descobriram que a combinação de teicoplanina e cefuroxi-
ma reduziu as taxas de infecção em comparação à cefuroxima 
em monoterapia (2,36% vs. 5,07%, p <0,05). Em um estudo de 
acompanhamento da mesma instituição, Capdevila et al. [22] re-
visaram retrospectivamente a taxa de infecção na mesma coorte 
dez anos após a implementação da profilaxia antibiótica dupla, 
em pacientes com fraturas do colo do fêmur e descobriram que 
a taxa de infecção permaneceu baixa, em 2%.

Bosco et al. [23] demonstraram que a adição profilaxia an-
timicrobiana expandida para Gram-negativos, com gentamicina 
ou aztreonam, à cefazolina diminuiu a taxa de IAPs em pacientes 
submetidos a ATQ primária, mas não em ATJ. Isto é em parte 
porque, em sua instituição, os microrganismos Gram-negativos 
causaram 30% das ISC após procedimentos do quadril e apenas 
10% das ISC no joelho. Deve-se notar a importância do tempo 
de administração de vancomicina. Burger et al. incluíram em sua 
análise o momento de iniciar a infusão de vancomicina. Em um 
grupo, a administração de vancomicina foi iniciada 45 minutos 
antes da incisão cirúrgica e, no outro grupo, a infusão foi inicia-
da em menos de 45 minutos antes da incisão cirúrgica. A taxa 
de infecção foi significativamente menor quando a infusão de 
vancomicina foi iniciada mais distante do início do procedimen-
to [18].
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QUESTÃO 6: Deve-se administrar antibioticoprofilaxia estendida (além de 24 horas) a pacientes 
com dreno (s) cirúrgico (s)?

RECOMENDAÇÃO: Não. Não há indicação de antibioticoprofilaxia prolongada, independente da presença de drenos cirúrgicos. A profi-
laxia prolongada é potencialmente perigosa, porque aumenta a fração de microrganismos resistentes no microbioma da pele.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 8%, Abstenção: 1% (Grande Maioria, Consenso Forte)

 JUSTIFICATIVA
Há um estudo analisando essa questão com um desenho      

randomizado, duplo-cego, multicêntrico, comparando um gru-
po com dois dias de profilaxia com cefamandol versus utilização 
de cinco dias de profilaxia com cefazolina em 965 pacientes com 
artroplastia total do quadril [1]. A taxa de infecções articulares 
periprotéticas (IAPs) foi semelhante nos dois grupos (0,7 vs. 
0,5%, não significativa (NS). Não foi observada diferença signi-
ficativa na porcentagem de drenos colonizados, duração média 
da drenagem 3,2 + 0,3 dias. No entanto, o número de cepas re-
sistentes a cefamandol e cefalozina foi significativamente maior 
no grupo de longa profilaxia.

Em dois outros ensaios clínicos randomizados em pacientes 
com artroplastia de quadril e joelho, a profilaxia curta versus 
longa foi analisada. Nelson et al. [2] relataram taxas de infecção 
semelhantes, a saber, 3/186 (1,6%) com cefazolina por um dia 
e 4/172 (2,3%) com profilaxia de sete dias em pacientes sub-
metidos a artroplastia de quadril e joelho, bem como cirurgias 
de reparo do quadril. Da mesma forma, Mauerhan et al. [3] re-
lataram em um estudo duplo-cego randomizado uma taxa não 
significativamente menor de infecção quando da utilização de 
dose única de cefuroxima 1/187 (0,5%) versus um regime de 

profilaxia de cefazolina de três dias 2/168 (1,2%) em pacien-
tes com artroplastia do quadril. Na mesma publicação, 1/178 
(0,6%) dos pacientes com artroplastia do joelho apresentaram 
infecção de sítio cirúrgico com dose única de cefuroxima ver-
sus 3/207 (1,4%) com duração de três dias. Assim, a profilaxia 
antimicrobiana prolongada não previne infecções exógenas via 
drenos cirúrgicos. 

Além disso, em uma analogia com outro campo, em dois 
estudos envolvendo pacientes com cirurgia cardíaca, o efeito 
da profilaxia antibiótica pós-operatória prolongada foi avaliado. 
Niederhäuser et al. [4] mostraram que a profilaxia até a remo-
ção do balão intra-aórtico não resultou em uma taxa de infecção 
mais baixa do que a profilaxia habitual por 24 horas. Da mesma 
forma, em um estudo observacional, Harbarth et al. [5] demons-
traram após o ajuste para possíveis fatores de confusão, que a 
profilaxia > 48 horas não foi associada à diminuição do risco de 
infecção do sítio cirúrgico em comparação com <48 horas. Tam-
bém, a profilaxia em longo prazo aumentou significativamente o 
risco de resistência aos antibióticos usados.

Da mesma forma, Stefansdottir et al. [6] analisaram o efeito 
de uma profilaxia antibiótica de espectro restrito no microbio-
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ma da pele. Eles mostraram que com três doses profiláticas de 
cloxacilina durante um período de 12 horas, o padrão de resis-
tência do microbioma na virilha aumentou significativamente. A 
taxa de cepas de Staphylococcus coagulases-negativos resistentes 
à meticilina na virilha aumentou de 20% no pré-operatório para 
50% no pós-operatório (p <0,001).

Em conjunto, em vários estudos bem feitos no campo da ar-
troplastia e cirurgia cardíaca, a profilaxia prolongada obviamen-
te não foi protetora e mostrou-se até potencialmente prejudicial 
ao aumentar a taxa de cepas resistentes no microbioma cutâneo.
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QUESTÃO 7: A presença de implantes de cirurgia prévia na articulação afetada altera a profilaxia 
antibiótica perioperatória?

RECOMENDAÇÃO: Atualmente, não há evidências que sugiram o uso de antibióticos perioperatórios alternativos ou adicionais na cirur-
gia articular quando existem implantes de cirurgias prévias. Há um movimento crescente de literatura sugerindo que a conversão para 
artroplastia de quadril e joelho apresente um risco de infecção do sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP) semelhante 
à cirurgia de revisão, em vez de cirurgia primária, e alterar antibióticos pode ser um método para mitigar esse risco. No entanto, estudos 
deverão ser realizados para confirmar ou refutar esta afirmação, dada a falta de evidências.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 98%, Discordam: 1%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Fraturas do quadril, displasia, impacto femoroacetabular, 

epifisiólise femoral e doença de Legg-Calve-Perthes são motivos 
comuns para a cirurgia de quadril com implantes que, eventual-
mente necessitam de conversão para artroplastia total de quadril 
em algum momento.[1–4] Além disso, a reconstrução do liga-
mento cruzado anterior , as lesões multiligamentares do joelho, 
fraturas e osteotomias são motivos comuns de cirurgias prévias 
no joelho com implantes, antes da conversão para artroplastia 
total do joelho [5-8]. 

Estudos recentes demonstraram que a conversão de ATQ 
[3,4] e ATJ [5,9] apresentam taxas de complicação mais próxi-
mas à artroplastia total de revisão do que a primária, incluindo 
ISC e IAP aumentadas. À medida que as complicações dos pro-
cedimentos de conversão tornam-se mais aparentes, devemos 
mudar a profilaxia antibiótica perioperatória para mitigar po-
tencialmente o aumento do risco de ISC/IAP?

O uso de antibióticos profiláticos tem sido aceito como 
um fator facilitador para realizar com sucesso cirurgias na era 
moderna, com menor risco de infecção do sítio cirúrgico [10]. 
Muitos relatórios prévios, incluindo ensaios randomizados con-
trolados e uma revisão sistemática, revisaram o assunto [11,12]. 
Vários fatores foram estudados, incluindo tempo, modo de ad-
ministração, dose, duração, frequência e terapia única versus 
combinação [13]. Apesar de cirurgiões e centros médicos ade-
quados e conformes sobre o uso apropriado de antibióticos pro-
filáticos durante a artroplastia primária de rotina, não há con-
senso sobre a profilaxia antibiótica perioperatória na presença 
de outros implantes na área afetada na artroplastia total [11]. 

Trabalhos recente identificando os procedimentos de conver-
são, com maior risco de ISC/IAP, utilizaram um banco de dados 
nacional [3,4] ou uma revisão retrospectiva de prontuários [5,9] 
sem especificação da antibioticoprofilaxia utilizada, supondo 
que a profilaxia fosse semelhante à AT de rotina.

Em conclusão, parece que a dose/seleção padrão de profi-
laxia antibiótica perioperatória para AT primária pode não ser 
adequada para a cirurgia de conversão para AT. No momento, 
não está claro se a presença de implante anterior, fatores do 
hospedeiro ou tempo cirúrgico maior necessário para a con-
versão, são responsáveis por maiores taxas de complicação, e 
mais pesquisas serão necessárias. Antibióticos adicionais [14], 
duração prolongada [15] ou adjuvantes não antibióticos, como 
lavagem final com betadine diluído [16], podem ser necessários 
de maneira semelhante aos procedimentos de revisão para redu-
zir a taxa ISC/IAP nas ATs de conversão. Na ausência de qual-
quer literatura orientadora, não podemos recomendar a favor ou 
contra a alteração de antibióticos perioperatórios com base em 
cirurgias prévias.
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QUESTÃO 8: A ceftriaxona pode ser utilizada como uma alternativa à cefazolina no tratamento 
de infecções ortopédicas causadas por Staphylococcus aureus sensível à meticilina (MSSA)? Em 
caso afirmativo, qual dose é recomendada?

RECOMENDAÇÃO: Há poucos dados na literatura que avaliam o uso de ceftriaxona e sua dosagem adequada para tratar infecções orto-
pédicas causadas por MSSA. Diretrizes internacionais afirmam que não há consenso sobre o uso de ceftriaxona no tratamento da infecção 
articular protética.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 4%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O MSSA é um potente patógeno e uma das principais cau-

sas de infecções ortopédicas, incluindo infecções articulares 
periprotéticas (IAPs) [1]. A antibioticoterapia padrão para in-
fecções por MSSA inclui penicilinas resistentes à penicilinase 
(nafcilina/oxacilina/ flucloxacilina), cefalosporinas de primeira 
geração, tendo a cefazolina, como alternativa [1-4]. Para pacien-
tes alérgicos à penicilina, o uso de cefalosporinas de terceira ou 
quarta gerações, ou cefalosporinas com cadeias laterais diferen-
tes da penicilina (como cefuroxima e ceftriaxona), apresentam 
um risco insignificante de alergia cruzada e podem ser utilizadas 
em situações específicas para infecções por MSSA [5-7].

As cefalosporinas são antibióticos de amplo espectro com 
estruturas baseadas no anel beta-lactâmico [8]. Elas são divi-
didas em gerações. A primeira geração, que inclui a cefazolina 
(CFZ), é predominantemente ativa contra bactérias Gram-po-
sitivas. A terceira geração de cefalosporinas, que inclui a cef-
triaxona, tem melhor atividade contra organismos Gram-negati-
vos, mas reduz a atividade contra Gram-positivos. A ceftriaxona 
(CTX) é caracterizada por meia-vida prolongada de oito horas, 
em comparação com outras cefalosporinas e isso permite um re-
gime de dose única diária [9]. Isso mostrou-se conveniente para 
certas indicações médicas, incluindo antibioticoterapia parente-
ral ambulatorial [10-12]. Um benefício potencial das cefalospo-

rinas sobre as penicilinas é o menor número de reações adversas 
relatadas, para o primeiro grupo de drogas, em estudos clínicos 
[13,14]. Weiland et al. [15] compararam ceftriaxona versus 
oxacilina para infecções osteoarticulares por MSSA em 124 pa-
cientes e não encontraram diferença no sucesso do tratamento 
em três a seis meses (83 vs 86%, p = 0,7) e em > seis meses (77 
vs 81%, p = 0,6) após a conclusão de antibióticos intravenosos. 
Além disso, os pacientes que receberam oxacilina foram mais 
propensos a interromper o tratamento devido à toxicidade.

A literatura sobre o uso de CTX como uma alternativa para 
CFZ no tratamento de infecções por MSSA é esparsa, com ape-
nas sete estudos publicados fornecendo comparação direta. Es-
tes incluem cinco estudos descritivos de coorte retrospectiva e 
dois ensaios prospectivos controlados e randomizados (ECRs). 
Destes, três são financiados pela indústria do fabricante de CTX 
(RocheTM, Basel, Suíça), incluindo um dos RCTs (que serão dis-
cutidos em primeiro lugar).

Mandell et al. [16] compararam a eficácia da CTX versus 
CFZ contra vários microrganismos, incluindo Gram-negativos, 
e não mostraram diferença significativa nos desfechos clínicos. 
Gugliemo et al. [17], em um estudo de coorte retrospectivo de 
31 pacientes, compararam a CTX com a CFZ em vários regimes 
de dosagem e não encontraram diferença significativa nos des-
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fechos. Tice et al. [18] relataram o resultado do tratamento da 
osteomielite com vários esquemas antibióticos em outro estudo 
de coorte retrospectivo de 454 pacientes. Apesar de não haver 
diferenças significativas encontradas em nenhum dos grupos de 
tratamento, potencialmente devido à falta de poder no estudo, 
eles concluíram que o resultado apoiou o uso de CTX.

Os estudos independentes também não mostraram diferen-
ça significativa no tratamento, talvez devido ao seu desenho e 
falta de poder estatístico. Winans et al. [12], em um estudo re-
trospectivo bem realizado comparando a eficácia de CTX contra 
CFZ em infecções por MSSA, não mostraram diferenças entre os 
grupos e aconselharam a necessidade de um estudo controlado e 
randomizado (ECR) com grande número de pacientes. Grayson 
et al. [19], em um ECR estudando o resultado do tratamento 
da celulite com CFZ combinada com probenecida para permitir 
uma dose diária, contra CTX, não mostraram diferenças signifi-
cativas no resultado. No entanto, este estudo foi pouco potente. 
Paul et al. [20] mostraram maior taxa de mortalidade em 30 dias 
nos pacientes com bacteremia por MSSA tratados com CTX em 
comparação com CFZ ou oxacilina, mas novamente o estudo 
não tinha potência adequada.

Em conclusão, não existem estudos clínicos robustamente 
projetados ou adequadamente alimentados para responder à hi-
pótese de que a CTX é tão eficaz quanto a CFZ no tratamento 
de infecções por MSSA. Alguns estudos experimentais e de ani-
mais, no entanto, fornecem informações adicionais úteis. Sabe-
-se que as cefalosporinas estão ligadas às proteínas no soro e que 
isso media o efeito do inóculo, que aumenta a sua concentração 
inibitória mínima (CIM). Isso é descrito pelos descobridores da 
CTX, com base em seus dados in vitro e in vivo [9],  corrobo-
rados por Tawara et al. [21] em seu estudo com animais, que 
mostra que a CTX tem maior ligação protéica do que a CFZ e 
isso pode explicar as CIMs consistentemente registradas que o 
CTX tem sobre o CFZ, contra espécies de MSSA.

Isso leva a considerações sobre dosagem. Devido à ligação 
proteica do CTX, numerosos autores sugeriram que regimes de 
dosagem mais elevados são necessários com base em dados ex-
perimentais [4,21-23]. A CTX é licenciada para doses de 1 a 2 g 
por dia, mas os estudos acima sugerem que a duplicação dessa 
dose para 2 g duas vezes ao dia pode ser necessária para supe-
rar o efeito de ligação às proteínas [22–24]. Nguyen et al. [25] 
argumentam que 2 g por dia é a dosagem apropriada, uma vez 
que o US Food and Drug Administration (FDA) recomenda uma 
dosagem de ceftriaxona para MSSA de 2 a 4 g por dia, com base 
na análise farmacodinâmica.

Em resumo, não há dados robustos para apoiar o uso de 
ceftriaxona em vez de cefazolina no manejo de infecções orto-
pédicas por MSSA. Os experts em doenças infecciosas também 
mantêm essa opinião em todo o mundo [1,25,26]. Há uma ne-
cessidade de estudos controlados, randomizados e multicêntri-
cos para responder a essa pergunta definitivamente.

METODOLOGIA DE PESQUISA: Uma revisão abrangente 
da literatura foi realizada para identificar todos os estudos so-
bre o uso de ceftriaxona no tratamento de infecções ortopédicas 
causadas por MSSA. A estratégia de busca Medical Subject Hea-
dings (MeSH) incluiu os seguintes termos: (“ceftriaxona *” e/ou 
“cefazolina *”) e (“MSSA *” OU “Staphylococcus aureus*” OU “in-
fecções ortopédicas *”) em várias combinações e com diferentes 
esquemas Booleanos. Os mecanismos de busca utilizados foram: 
Cochrane, Embase, PubMed, Medline, Google Acadêmico e Web 
of Science. A pesquisa foi conduzida para estudos até fevereiro 
de 2018. Os critérios de inclusão para nossa revisão sistemática 
foram todos os estudos em inglês (evidências de nível I a IV) 
que relataram o uso de ceftriaxona no tratamento de infecções 
ortopédicas causadas por MSSA. Os critérios de exclusão foram 
artigos em língua não inglesa, estudos com mais dez anos, estu-
dos não humanos, artigos recolhidos, relatos de casos, artigos 

de revisão, estudos com menos de dez pacientes no tamanho 
da amostra, estudos sem taxas de acompanhamento clínico/
infecção e artigos técnicos sem dados do paciente. Os critérios 
PRISMA foram seguidos. A pesquisa inicial resulta em mais de 
1.000 artigos. Após a remoção de duplicatas e triagem de títulos 
e resumos, 69 estudos completos foram avaliados e revisados.

REFERÊNCIAS:

[1] Darley ESR, MacGowan AP. Antibiotic treatment of gram–positive 
bone and joint infections. J Antimicrob Chemother. 2004;53:928–935. 
doi:10.1093/jac/ dkh191. 

[2] Osmon DR, Berbari EF, Berendt AR, Lew D, Zimmerli W, Steckelberg 
JM, et al. Diagnosis and management of prosthetic joint infection: clini-
cal prac- tice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. 
Clin Infect Dis. 2013;56:e1–25. doi:10.1093/cid/cis803. 

[3] Meehan J, Jamali AA, Nguyen H. Prophylactic antibiotics in hip 
and knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2009;91:2480–2490. 
doi:10.2106/ JBJS.H.01219. 

[4] Sharff KA, Graber CJ, Spindel SJ, Nguyen HM. Ceftriaxone for me-
thicillin– sensitive staphylococcus aureus osteoarticular infections: 
A survey of infectious disease physicians’ attitudes and review of 
the literature. Infect Dis Clin Pract. 2014;22:132–140. doi:10.1097/
IPC.0000000000000109. 

[5] Campagna JD, Bond MC, Schabelman E, Hayes BD. The use of cephalo- 
sporins in penicillin–allergic patients: a literature review. J Emerg Med. 
2012;42:612–620. doi:10.1016/j.jemermed.2011.05.035. 

[6] Pichichero ME. Use of selected cephalosporins in penicillin–allergic pa-
tients: a paradigm shift. Diagn Microbiol Infect Dis. 2007;57:13S–18S. 
doi:10.1016/j.diagmicrobio.2006.12.004. 

[7] Pichichero ME, Casey JR. Safe use of selected cephalosporins in peni-
cillin–allergic patients: a meta–analysis. Otolaryngol Head Neck Surg. 
2007;136:340–347. doi:10.1016/j.otohns.2006.10.007. 

[8] Bryan JP. Cephalosporins and carbapenems. Curr Opin Infect Dis. 
1991;4:727. 

[9] Angehrn P, Probst PJ, Reiner R, Then RL. Ro 13–9904, a long–acting 
broad– spectrum cephalosporin: in vitro and in vivo studies. Antimi-
crob Agents Chemother. 1980;18:913–921. 

[10] Patel UC, McKissic EL, Kasper D, Lentino JR, Pachucki CT, Lee T, et 
al. Outcomes of ceftriaxone use compared to standard of therapy in 
methi- cillin susceptible staphylococcal aureus (MSSA) bloodstre-
am infections. Int J Clin Pharm. 2014;36:1282–1289. doi:10.1007/
s11096–014–9999–5. 

[11] Seaton RA, Sharp E, Bezlyak V, Weir CJ. Factors associated with outco-
me and duration of therapy in outpatient parenteral antibiotic therapy 
(OPAT) patients with skin and soft–tissue infections. Int J Antimicrob 
Agents. 2011;38:243–248. doi:10.1016/j.ijantimicag.2011.05.008. 

[12] Winans SA, Luce AM, Hasbun R. Outpatient parenteral antimicro-
bial therapy for the treatment of methicillin–susceptible Staphylo-
coccus aureus: a comparison of cefazolin and ceftriaxone. Infection. 
2013;41:769– 774. doi:10.1007/s15010–013–0477–0. 

[13] Wynn M, Dalovisio JR, Tice AD, Jiang X. Evaluation of the efficacy 
and safety of outpatient parenteral antimicrobial therapy for infec-
tions with methicillin–sensitive staphylococcus aureus. South Med J. 
2005;98:590–595. doi:10.1097/01.SMJ.0000145300.28736.BB. 

[14] Duncan CJA, Barr DA, Seaton RA. Outpatient parenteral antimicrobial 
therapy with ceftriaxone, a review. Int J Clin Pharm. 2012;34:410–417. 
doi:10.1007/s11096–012–9637–z. 

[15] Wieland BW, Marcantoni JR, Bommarito KM, Warren DK, Marschall 
J. A retrospective comparison of ceftriaxone versus oxacillin for os-
teoarticular infections due to methicillin–susceptible staphylococcus 
aureus. Clin Infect Dis. 2012;54:585–590. doi:10.1093/cid/cir857. 

[16] Mandell LA, Bergeron MG, Ronald AR, Vega C, Harding G, Saginur R, 
et al. Once–daily therapy with ceftriaxone compared with daily mul-
tiple–dose therapy with cefotaxime for serious bacterial infections: a 
randomized, double–blind study. J Infect Dis. 1989;160:433–441. 

[17] Guglielmo BJ, Luber AD, Paletta D, Jacobs RA. Ceftriaxone therapy for 
staphylococcal osteomyelitis: a review. Clin Infect Dis. 2000;30:205–
207. doi:10.1086/313620. 

[18] Tice AD, Hoaglund PA, Shoultz DA. Risk factors and treatment out-
comes in osteomyelitis. J Antimicrob Chemother. 2003;51:1261–1268. 
doi:10.1093/jac/ dkg186. 

[19] Grayson ML, McDonald M, Gibson K, Athan E, Munckhof WJ, Paull P, 
et al. Once–daily intravenous cefazolin plus oral probenecid is equi-
valent to once–daily intravenous ceftriaxone plus oral placebo for the 
treatment of moderate–to–severe cellulitis in adults. Clin Infect Dis. 
2002;34:1440–1448. doi:10.1086/340056. 

[20] Paul M, Zemer–Wassercug N, Talker O, Lishtzinsky Y, Lev B, Samra Z, 
et al. Are all beta–lactams similarly effective in the treatment of me-
thicillin–sensitive staphylococcus aureus bacteraemia? Clin Microbiol 

Livro.indb   83 22/10/2019   11:11:39



84     Parte I       Assembleia Geral

Infect. 2011;17:1581–1586. doi:10.1111/j.1469–0691.2010.03425.x. 
[21] Tawara S, Matsumoto S, Kamimura T, Goto S. Effect of protein binding 

in serum on therapeutic efficacy of cephem antibiotics. Antimicrob 
Agents Chemother. 1992;36:17–24.  

[22] Kang N, Housman ST, Nicolau DP. Assessing the surrogate suscep-
tibility of oxacillin and cefoxitin for commonly utilized parenteral 
agents against methicillin–susceptible staphylococcus aureus: focus 
on ceftriaxone discordance between predictive susceptibility and in 
vivo exposures. Path- ogens. 2015;4:599–605. doi:10.3390/patho-
gens4030599.  

[23] Housman ST, Sutherland CA, Nicolau DP. Pharmacodynamic profile 
of commonly utilised parenteral therapies against meticillin–suscep-
tible and meticillin–resistant staphylococcus aureus collected from US 
hospitals. Int J Antimicrob Agents. 2014;44:235–241. doi:10.1016/j.
ijantimicag.2014.05.012.  

[24] Coiffier G, Albert JD. Is ceftriaxone 2 g once daily a valid treatment op-

tion for osteoarticular infections due to staphylococcus spp., strepto-
coccus spp., and gram–negative rods? Joint Bone Spine. 2014;81:200–
202. doi:10.1016/j. jbspin.2014.02.004. 

[25] Nguyen HM, Jones RN. Treatment of methicillin–susceptible staphylo- 
coccus aureus osteoarticular and prosthetic joint infections: using 
the oxacillin minimum inhibitory concentration to guide appropriate 
ceftri- axone use. Clin Infect Dis. 2013;57:161–162. doi:10.1093/cid/
cit188. 

[26] Marschall J, Lane MA, Beekmann SE, Polgreen PM, Babcock HM. 
Current management of prosthetic joint infections in adults: results 
of an Emerging Infections Network survey. Int J Antimicrob Agents. 
2013;41:272– 277. doi:10.1016/j.ijantimicag.2012.10.023. 

•   •   •   •   •

Autores: Simon W. Young, Kelly Vince 

QUESTÃO 1: Existe diferença na biodisponibilidade da vancomicina quando administrada por 
via intravenosa ou via intraóssea regional na artroplastia total do joelho (ATJ)?

RECOMENDAÇÃO: Sim. As concentrações teciduais de vancomicina e outros antibióticos são significativamente maiores quando admi-
nistradas pela via intraóssea regional para profilaxia em ATJ. Atualmente, não está claro se essas concentrações mais altas levarão a uma 
redução nas taxas de infecção articular periprotética (IAP).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 2%, Abstenção: 7% (Grande Maioria, Consenso Forte)

1.8. PREVENÇÃO: ANTIMICROBIANOS LOCAIS

JUSTIFICATIVA
A profilaxia via administração intraóssea regional (AIOR) 

na ATJ envolve a injeção de antibióticos em uma cânula intraós-
sea tibial, após a insuflação do garrote, imediatamente antes da 
incisão da pele [1]. A injeção intraóssea é equivalente à injeção 
intravenosa [2], mas é mais rápida que a canulação de uma veia 
do pé. Como o garrote é inflado antes da injeção, a distribuição 
de antibiótico é restrita “regionalmente” ao membro inferior, 
similar à maneira de um “bloqueio de Bier” usado em anestesia 
[3]. Ele permite que as concentrações teciduais do antibiótico 
sejam maximizadas durante o procedimento de ATJ, antes do 
declínio causado pelo esvaziamento do garrote.

Estudos anteriores investigaram o uso de administração re-
gional intravenosa (ARIV) de antibióticos profiláticos via canu-
lação de uma veia do pé [4-7] e demonstraram concentrações 
teciduais duas a dez vezes maiores do que a administração sis-
têmica (Tabela 1). A vantagem da AIOR é a colocação mais rá-
pida e confiável de uma cânula intraóssea na tíbia proximal, em 
comparação com a cânula da veia do pé necessária para a ARIV.

A vancomicina, em particular, pode ser adequada para uso 
com AIOR por ter ação nos microrganismos resistentes que ge-
ralmente causam IAPs, como os Staphylococcus coagulase-ne-
gativo e o Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 
[8,9]. No entanto, quando administrado sistemicamente, requer 
tempo de infusão prolongado [10] e pode causar efeitos cola-
terais, como nefrotoxicidade [10,11]. A vancomicina pode ser 
administrada pela AIOR como uma injeção em bolus, garantindo 
o tempo ideal de profilaxia. Como a distribuição do antibiótico 
é limitada pelo garrote, uma dose menor de vancomicina pode 
ser usada, reduzindo potencialmente os efeitos colaterais sistê-
micos.

Quatro estudos clínicos investigaram o uso de AIOR em ATJ 
(Tabela 2). Um estudo comparou 1 g de cefazolina sistêmica 
versus 1 g de cefazolina AIOR em 22 pacientes, relatando uma 

concentação tecidual dez vezes maior com a AIOR [1]. Um se-
gundo estudo randomizado avaliou 30 pacientes que receberam 
250 mg ou 500 mg de vancomicina por AIOR ou 1g de vanco-
micina sistemicamente [12]. As concentrações teciduais foram 
quatro a dez vezes maiores nos grupos AIOR. Como não foram 
observadas complicações como a Síndrome do Homem Verme-
lho no esvaziamento do garrote nos grupos AIOR, os autores re-
comendaram o uso da dose mais elevada de 500 mg para AIOR.

Um terceiro estudo randomizou 22 pacientes submetidos a 
ATJ de revisão para 500 mg de vancomicina AIOR ou 1 g de 
profilaxia sistêmica [8]. Como a revisão da ATJ tem uma taxa 
mais elevada de IAP, não ficou claro se a profilaxia da AIOR 
seria eficaz nesse cenário, onde a presença de um implante ti-
bial pode comprometer a injeção intraóssea (IOR), e o garrote 
é frequentemente esvaziado durante os procedimentos de revi-
são prolongados. O estudo encontrou concentrações teciduais 
de vancomicina 5 a 20 vezes mais altas no grupo AIOR e estas 
foram mantidas durante todo o procedimento, apesar de um pe-
ríodo de esvaziamento do garrote. As concentrações obtidas de 
amostras de dreno colhidas, na manhã seguinte ao procedimen-
to, foram semelhantes entre os grupos. Um quarto estudo rando-
mizou 22 pacientes obesos (índice de massa corporal:IMC > 35), 
submetidos a ATJ, a 500 mg de vancomicina AIOR ou uma dose 
profilática de vancomicina sistêmica ajustada ao peso de 15 mg/
kg. A média do IMC foi 41,1 e 40,1 (intervalo 35 a 52) nos dois 
grupos. As concentrações teciduais foram de cinco a nove vezes 
maiores no grupo AIOR versus sistêmico.

Não está claro se as maiores concentrações tecidual, ob-
servadas com a AIOR, reduzirão a incidência de IAPs. Farma-
codinamicamente, o efeito da vancomicina correlaciona-se com 
a área sob a curva concentração-tempo (AUC) dividida pela 
concentração inibitória mínima (CIM) (razão AUC/CIM) [9], 
portanto pode-se esperar que maiores concentrações teciduais 
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As concentrações médias de cefuroxima no osso (133 
mg / L) e gordura (88 mg / L) foram superiores às do 
cefamandole no osso (9 mg / L) e gordura (10 mg / L)
p <0,001

Amostras de tecido (pele, tecido subcutâneo, osso, 
sinóvia) 2 a 10 vezes superiores por via regional

Uma infecção superficial; sem infecções profundas em 
2 anos de acompanhamento

Amostras de tecido (pele, tecido subcutâneo, osso, 
sinóvia) 2 vezes maior pela via regional

5 pacientes: 1000 mg IV 
cefamandole vs.750 mg ARIV 
cefuroxime via veia do pé nos 
mesmos 5 pacientes

24 pacientes: 800 mg IV 
teico-planina 2.5 h pre-op vs. 400 
mg teicoplanina via veia do pé 

Estudo clínico de 160 pacientes 
(205 ATJ), 400 mg de teicoplanina 
ARIV via veia do pé

5 pacientes 800 mg de 
teico-planina IV 2,5 hs no pré-op. 
vs.15 pacientes 200 mg de 
teicoplanina ARIV via veia do pé

Coorte 
comparativa

Estudo clínico 
randomizado

Coorte

Coorte 
comparativa

Hoddinott (1990) [4] 

de Lalla (1993) [5]

de Lalla (2000) [6] 

Lazzarini (2003) [7] 

Estudo Desenho do Estudo Pacientes Achados

 TABELA 1. Estudos que investigam o uso da profilaxia com ARIV na ATJ por meio de canulação da veia do pé

IV, intravenosa; ARIV, administração regional intravenosa; ATJ, artroplastia total do joelho

Concentrações médias de cefazolina na gordura 
subcutânea: 11 µg / g sistêmica versus 188 µg/g AIOR. 
Concentrações médias no osso: 11 µg/g vs -130 µg/g 
AIOR

Concentrações médias de vancomicina na gordura 
subcutânea: 3.2 µg/g sistêmico, 14 µg/g 250 mg AIOR, 
44 µg/g 500 mg AIOR.Concentrações médias no osso: 
4.0 µg/g sistêmico, 16 µg/g 250 mg AIOR, 38 µg/g 500 
mg AIOR

Concentrações médias de vancomicina na gordura: 3,7 
µg/g sistêmico vs. 49,3 µg/g AIOR, concentrações 
ósseas médias: 6,4 µg/g vs. 77 µg/g AIOR

Concentrações médias de vancomicina na gordura: 4,4 
µg/g sistêmico vs. 39,3 µg/g AIOR, concentrações 
ósseas médias: 6,1 µg /g vs. 34,4 µg/g AIOR

AIOR de vancomicina e cefazolina mais eficazes que 
sistêmicos na prevenção de IAP em modelo murino de 
infecção em ATJ

22 pacientes com ATJ primária, 1 g 
de cefazolina sistêmica vs. 1 g em 
AIOR

30 pacientes com ATJ primária, 1 g 
de vancomicina sistêmica versus 
250 mg e 500 mg em AIOR

20 pacientes com revisão de ATJ, 1 
mg de vancomicina sistêmica vs. 
500 mg de AIOR

22 Pacientes com ATJ primária com 
IMC> 35, 15 mg/kg de vancomicina 
sistêmica vs.500 mg AIOR

42 camundongos, 6 regimes de 
profilaxia comparados

ECR

ECR

ECR

ECR

Modelo Animal

Young (2013) [1] 

Young (2014) [12] 

Young (2017) [8] 

Chin (2018) [14] 

Young (2015) [13] 

Estudo Desenho do Estudo Pacientes Achados

TABELA 2. Estudos investigando o uso da profilaxia por administração intraóssea regional (AIOR) na ATJ

IMC, índice de massa corporal; AIOR, administração intraóssea regional; ATJ, artroplastia total do joelho; ECR, ensaio clínico 
controlado randomizado

aumentem a eficácia. Um estudo em animais comparando seis 
regimes de profilaxia em um modelo murino de ATJ encontrou 
que a AIOR de cefazolina e vancomicina é mais efetiva que a 
profilaxia sistêmica [13], mas faltam dados clínicos. Como as 
IAPs são raras, é improvável que um estudo randomizado de 
AIOR, com IAP como desfecho, seja viável; estudos de coorte 
maiores podem oferecer mais informações.
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QUESTÃO 2: A utilização local exclusiva de antibióticos pode ser eficaz no tratamento de infec-
ções musculoesqueléticas?

RECOMENDAÇÃO: No presente momento, e sem maior refinamento dos mecanismos de liberação e melhora da farmacocinética, não se 
acredita que o antibiótico local exclusivo seja suficiente para o manejo de pacientes com infecções ortopédicas. Outras modalidades de 
tratamento adjuvante precisam ser combinadas com o uso local de antibióticos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 6%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
As infecções musculoesqueléticas compreendem uma 

ampla gama de condições com apresentações e condições va-
riadas, incluindo a presença de implantes.  Desconsiderando 
as infecções necrotisantes dos músculos, que são uma doença 
específica, as infecções ósseas e articulares têm em comum 
uma dificuldade bem conhecida na sua erradicação, particular-
mente quando associadas a um implante. A formação de biofil-
me [1-7], o desenvolvimento de certas variantes fenotípicas, 
tais como pequenas variantes de colônias, formas persistentes 
intracelulares [7-16], e disfunção de leucócitos nas proximi-
dades da superfície dos implantes [17], estão entre as  cau-
sas  mais importantes  da resistência microbiana identificada. 
     O tratamento antibiótico sistêmico com duração de 6 a 12 
semanas é geralmente recomendado para infecções não tuber-
culosas relacionadas ao osso e implantes [18-20], juntamente 
com desbridamento cirúrgico, para vencer a possível persistên-
cia bacteriana e potencial recaída. Há, no entanto, questões re-
lativas à complexidade da farmacocinética dos antibióticos nos 
ossos, com consequências ainda não totalmente compreendidas 
[21,22]. No entanto, o uso local poderia promover a liberação 
contínua em todos os compartimentos afetados, otimizando o 
efeito da maioria dos antibióticos, pois o tempo de exposição em 
concentrações adequadas é o parâmetro farmacodinâmico mais 
importante para todas as classes de antibióticos, exceto amino-
glicosídeos, quinolonas e alguns novos agentes. [23,24].

Estudos in vitro são ideais para determinar o efeito de um 
único parâmetro, como o efeito de antibióticos isoladamen-
te.  A principal dificuldade reside em criar condições realistas 
que permitam transpor as observações in vivo [6]. Sabe-se que o 
biofilme é uma estrutura complexa que amadurece ao longo do 
tempo [1,6]. Sabe-se também, que o biofilme maduro é muito 

mais difícil de erradicar do que o biofilme de 24 horas de for-
mação ou menos [25-28]. Considerando o curso do tempo de 
infecções musculoesqueléticas, apenas experimentos estudando 
o biofilme maduro por mais de 48 horas seriam de interesse. A 
estrutura do biofilme também é influenciada pelas condições 
físico-químicas circunvizinhas, e sua densidade aumenta com 
o estresse externo [6,29–32].  As condições exatas in vivo, no 
entanto, não são totalmente mensuráveis, nem compreendidas 
e provavelmente têm uma variabilidade importante [6], mas 
há, sem dúvidas, tensões fisico-químicas agindo na formação de 
biofilme, como o sistema imune do hospedeiro. Assim, publica-
ções descrevendo condições dinâmicas são provavelmente mais 
valiosas do que aquelas que descrevem apenas condições está-
ticas. A exposição prolongada a antibióticos aumenta a susceti-
bilidade de bactérias do biofilme aos antibióticos [33]. Alguns 
estudos que estudaram a exposição curta dessa estrutura à ação 
de antibióticos tempo-dependentes, superestimam a resistência 
do biofilme.

Uma busca minuciosa na literatura usando PubMed e Goo-
gle Scholar para exposição prolongada a  antibióticos (> 72 
horas) do biofilme maduro (> 48 horas), complementada por 
referências cruzadas, identificou os estudos listados na Tabe-
la 1 [34–38]. Enquanto milhares de estudos sobre erradicação 
de biofilme foram publicados, apenas um número muito pe-
queno testou biofilme maduro ou exposição a antibióticos por 
tempo prolongado e suficiente para obter não apenas uma re-
dução da carga bacteriana, mas a completa erradicação.  Ape-
nas um número limitado de combinações de cepas bacteria-
nas e antibióticos foram investigados nesses estudos, mas 
está provado que o biofilme maduro pode ser potencialmente 
erradicado apenas pela exposição prolongada a antibióticos. 
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     As concentrações necessárias, no entanto, são mais altas e 
os tempos de exposição são mais longos do que os obtidos nos 
veículos de transporte atualmente disponíveis [39–41].  Para 
muitos antibióticos, a estabilidade em solução aquosa e na tem-
peratura corporal também é limitante para a aplicação local 
[42]. A administração exógena contínua ou repetitiva de anti-
bióticos seria necessária para atingir o tempo necessário e os 
perfis de concentração. Outros estudos indicam que o efeito de 
drogas antimicrobianas pode ser melhorado pelo uso de combi-
nações sinérgicas de antibióticos [43-45] ou pela adição de pep-
tídeos antibacterianos [46-48], inibidores do quórum-sensing 
[49], drogas dispesoras de biofilme [50-52] ou óxido nítrico 
[46]. Vale ressaltar que a adição de ácido etilenodiamino tetra-
-acético (EDTA) já é aplicada em soluções com antibióticos para 
tratamento de infecção associada a cateter através da chamada 
lock terapia [53].  Além disso, a n-acetilcisteína é utilizada no 
tratamento da infecção pulmonar na fibrose cística, uma doença 
associada ao biofilme sem implante, para dispersar o biofilme e 
aumentar o efeito de antibióticos co-administrados [52,54]. Mas 
a aplicação clínica desses produtos químicos para o tratamento 
de infecções musculoesqueléticas ou associadas a implantes não 
foi descrita.

Alguns estudos sobre infecções relacionadas a cateteres em 
modelos animais confirmam as observações in vitro, já que o bio-
filme dentro do cateter pode ser erradicado por antibióticos em 
combinação com drogas dispersoras de biofilme. A questão prin-
cipal, no entanto, é que, em alguns desses estudos, antibióticos 
sistêmicos também foram administrados para prevenir a sepse 
associada aos cateteres infectados. Em um modelo de rato, o bio-
filme de S. aureus de 48 a 72 horas, E. coli e P. aeruginosa pode ser 
erradicado dentro de Port System (sistema de difusão através de 
membranas semipermeáveis) pela ação exclusiva de antibióticos 
locais combinados com aditivos como EDTA ou L-arginina [50 
55]. Estas observações podem ser confirmadas mesmo em ani-
mais imunossuprimidos, mas o trabalho microbiológico foi limi-
tado à biofluorescência. A erradicação também pode ser obtida 
com a daptomicina em um modelo de rato infectado usando bio-
filme estafilocócico de cinco dias, com uma potencial fase de re-
crescimento de até sete dias, observada através da sonicação [56]. 
     O foco da pesquisa ortopédica tem sido principalmente rela-
cionado ao desenvolvimento e aplicação de materiais de trans-
porte que reabsorvem in situ, a fim de contornar as insuficiências 
e desvantagens conhecidas do cimento ósseo que é atualmente o 
método mais preferido para difusão de antibióticos locais. Parti-
cularmente, o cimento ósseo pode agir como um corpo estranho 
recolonizado pelo biofilme após o pico inicial de liberação de 
antibióticos [57,58].  Os antibióticos têm sido aplicados local-
mente sem qualquer material transportador ou com colágeno, 
materiais à base de sulfato de cálcio em combinação com fosfato 
de cálcio/carbonato de cálcio/hidroxiapatita, hidrogéis hialurô-
nicos, ou com polímeros como veículo. O aloenxerto ósseo tam-
bém pode ser usado com sucesso como veículo para difusão de 
antibióticos.

A administração local de antibióticos em pó em grande es-
cala foi explorada durante a Segunda Guerra Mundial, no início 
da era dos antibióticos [59,60]. Há apenas um ensaio clínico ran-
domizado, que incluiu 907 pacientes submetidos à cirurgia da 
coluna, instrumentada e não instrumentada, na Índia [61]. To-
dos os pacientes receberam profilaxia sistêmica com cefuroxima 
venosa, e o grupo de intervenção também recebeu 1 g de vanco-
micina tópica. Nenhuma diferença significativa na taxa de infec-
ção do sítio cirúrgico (ISC) entre os grupos controle (1,68%) e 
tratamento (1,61%) pôde ser identificada. Mas, na ausência de 
um material de suporte que perpetue a absorção, pode-se espe-
rar que os antibióticos sejam eliminados rapidamente do sítio 
cirúrgico para serem eficazes.

Uma estratégia diferente para o uso de antibióticos locais é 
a irrigação contínua com um cateter, embora também tenha sido 

relatado em conjunto com o desbridamento cirúrgico. Sua prin-
cipal vantagem é que o antibiótico pode ser trocado e as concen-
trações constantes mantidas. Apenas a degradação do fármaco 
na solução a ser infundida deve ser considerada [42]. As taxas 
de sucesso relatadas variam de 18 a 85% [62-65]. Apenas um 
estudo examinou a administração local isolada de antibióticos 
sem desbridamento [62].  No único estudo moderno, os pa-
cientes com implantes primários tratados com essa técnica não 
apresentaram recidiva ou recorrência de infecção, exceto em 
um portador de uma megaprótese [65]. Este estudo, no entanto, 
incluiu apenas 12 indivíduos [65]. A e rradicação bem-sucedida 
foi observada em pacientes com uma curta duração de sinto-
mas, microrganismos Gram-positivos sensíveis aos antibióticos, 
ausência de fistulização ou soltura mecânica da prótese [63]. 
     Na profilaxia, há boas evidências que apoiam a administra-
ção antibiótica local. Uma revisão sistemática demonstrou que 
a aplicação local de antibióticos reduziu significativamente as 
taxas de infecção no caso de fraturas expostas de ossos longos, 
independentemente de qual veículo de difusão foi utilizado 
ou, após a esternotomia [66], utilizando colágeno com genta-
micina [67]. O benefício da adição de antibióticos ao cimento 
ósseo na artroplastia primária total do joelho, para prevenir a 
infecção pós-operatória, também foi demonstrado em um estu-
do randomizado, incluindo 340 pacientes (p = 0,024) [68]. Em 
dois ensaios randomizados muito recentes, o hidrogel impreg-
nado com antibiótico mostrou a redução significativa de ISC 
em 380 casos de artroplastia primária ou revisão asséptica (p 
= 0,003) [69], bem como em 253 casos de fixação interna de 
fraturas fechadas (p < 0,03) [70]. Além disso, o sulfato de cál-
cio/carbonato de cálcio impregnados com gentamicina, utiliza-
do no segundo tempo da revisão de artro-plastia total infectada 
do joelho, mostrou uma redução na taxa de reinfecção, compa-
rando dois grupos de 28 pacientes, em um estudo retrospectivo 
[71]. Mas, como discutido acima, esse efeito favorável pode ser 
perdido no tratamento quando o biofilme estiver bem maduro.  
     Há uma escassez de dados que forneçam evidências com-
parativas sobre o uso de antibióticos locais no tratamento de 
infecções musculoesqueléticas associadas ao biofilme.  Em um 
estudo randomizado com 30 pacientes, comparando sulfato de 
cálcio com cimento ósseo impregnado com antibiótico, as taxas 
de cura para osteomielite crônica foram semelhantes, mas o ma-
terial reabsorvível não necessitou de uma segunda cirúrgia para 
sua remoção [72]. Um estudo retrospectivo de 65 casos de oste-
omielite crônica, comparando sulfato de cálcio impregnado com 
tobramicina e desbridamento sem material de preenchimento, 
identificou uma taxa de cicatrização significativamente melhor 
no grupo de tratamento antibiótico local [73]. Curiosamente, o 
manejo do espaço morto ao redor do osso na osteomielite crô-
nica com biovidro S53P4, que tem atividade antimicrobiana 
intrínseca leve, mesmo sem antibióticos, mostrou resultados 
comparáveis   aos carreadores de antibióticos baseados em cálcio, 
em dois estudos retrospectivos com um total de 101 pacientes 
[74,75].  Em um grande estudo que investigou um biocompó-
sito absorvível de sulfato de cálcio/hidroxiapatita impregnado 
com gentamicina em 100 pacientes com osteomielite crônica 
em hospedeiros comprometidos, segundo classificação de Cier-
ny & Mader, e osteomielite crônica Tipo III e IV, pseudoartrose 
infectada e artrite séptica concomitante, mostrou baixa taxa de 
recorrência de infecção- (4%), muito menor do que a taxa de 
recorrência esperada neste grupo de pacientes [76].

A aplicação local de antibióticos acarreta alguns efeitos 
adversos.  Materiais transportadores contendo cálcio podem 
induzir hipercalcemia com risco de vida [76-78]. A incidência 
exata dessa complicação é desconhecida.  Apesar do uso fre-
qüente de carreadores a base de cálcio impregnados com anti-
bióticos, com séries de casos relatando centenas de pacientes 
no total [39,79-81], a hipercalcemia é relatada apenas em casos 
isolados. A liberação do antibiótico também pode ser rápida e 
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atingir níveis séricos tóxicos [82]. Este também pode ser o caso 
do sulfato de cálcio, dependendo da quantidade utilizada, da 
dose total de antibióticos e da função renal do paciente [83]. 
     Em resumo, não há ensaios clínicos randomizados ou outros 
estudos de alta qualidade demonstrando que o uso de antibióti-
cos locais, por si só, tem um papel no manejo de infecções mus-
culoesqueléticas.

Antibióticos locais, independentemente do portador, po-
dem ter um papel no manejo de algumas infecções musculoes-
queléticas quando combinados com intervenção cirúrgica e ad-
ministração de antibióticos sistêmicos. 

Os sistemas de distribuição local disponíveis na prática clí-
nica são inadequados para alcançar concentrações locais de an-
tibióticos suficientemente altas que possam eliminar biofilmes 
maduros.  Novos desenvolvimentos são necessários para obter 
carreadores que possam alcançar concentrações locais muito al-
tas de antibióticos por um período longo o suficiente para ser 
efetivo. 

Considerando a heterogeneidade das infecções musculoes-
queléticas e a variabilidade dos protocolos de tratamento [18-
20] com efeitos adversos associados à administração de antibió-
ticos [84], estudos de larga escala são necessários para examinar 
o papel dos antibióticos locais como única modalidade de trata-
mento em infecções musculoesqueléticas associadas ao biofilme. 
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JUSTIFICATIVA
A administração local de antibiótico em pó tem sido usa-

da com o objetivo de fornecer alta concentração de antibióticos 
ao local da ferida, sem risco de efeitos sistêmicos. Este método 
tem sido usado com algum sucesso em outras áreas cirúrgicas, 
em particular na cirurgia abdominal, antes da existência de an-
tibióticos sistêmicos seguros e eficazes para a profilaxia [1]. No 
entanto, a vancomicina em pó ganhou ampla aceitação para a 
prevenção de infecção cirúrgica em  cirurgia de coluna.  O  uso 
da vancomicina em pó na ferida cirúrgica tornou-se prática de 
rotina em cirurgia da coluna vertebral com base em evidências 
de mais de 20 estudos retrospectivos, que demonstraram sua 
eficácia (Tabela 1) [2–3].  No entanto, muitos desses estudos 
retrospectivos foram realizados com um desenho de estudo 
pré e pós-intervenção, em que a prática atual de administrar pó 
de vancomicina tópica foi comparada a um controle histórico 
[4-5]. Além disso, 8 estudos retrospectivos relataram taxas de 
ISC  acima de 11% para o grupo controle [4,8-10,17,19-21].  É 
provável que um viés de publicação tenha contribuído para a 
consistência do resultado positivo de eficácia em estudos retros-
pectivos. No entanto, o único ensaio randomizado não demons-
trou uma redução no risco de infecção do sítio cirúrgico com pó 
de vancomicina [6].

Não há evidências suficientes para apoiar o uso de pó de 
vancomicina tópica além da cirurgia da coluna vertebral.  Um 
único estudo retrospectivo em 125 pacientes submetidos a ar-
troplastia total primária do quadril demonstrou menos infec-
ções para pacientes que receberam tanto vancomicina na ferida 
cirúrgica quanto intravenosa em comparação com pacientes que 
receberam apenas profilaxia sistêmica [7]. Pequenos estudos so-
bre fraturas do platô ou pilão tibial e cirurgia reconstrutora do 
pé e tornozelo demonstraram uma modesta melhora com anti-
bióticos tópicos [8].

Ainda que a eficácia da vancomicina tópica permaneça ques-
tionável, parece que houve poucos efeitos adversos do seu uso 
na cirurgia da coluna vertebral. Uma revisão sistemática relatou 
apenas 23 complicações em 6.700 pacientes, mais comumente 
seromas [9]. No entanto, houve relatos de casos de insuficiência 
renal, colapso circulatório e perda auditiva que foram atribuídos 
à vancomicina tópica [10-11]. É difícil avaliar a contribuição da 
vancomicina tópica para a resistência bacteriana. As exposições 
a curto prazo da vancomicina tópica podem ser insuficientes 
para o surgimento de bactérias resistentes e nenhum caso foi 
ainda relatado na literatura da coluna vertebral. No entanto, os 
cirurgiões devem pesar os potenciais benefícios da vancomicina 
tópica contra os riscos teóricos de superexposição que podem 
aumentar a prevalência de cepas bacterianas resistentes.
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QUESTÃO 3: A administração local de pó de vancomicina a uma ferida durante a cirurgia reduz 
o risco de infecção subsequente no local cirúrgico/ Infecção articular periprotética (ISC/IAP)? 
Em caso afirmativo, quais são os fatores de risco associados ao seu uso?

RECOMENDAÇÃO: Não. Não há estudos de alta qualidade sobre vancomicina em pó para a prevenção de IAPs. A abundância de literatu-
ra retrospectiva da coluna sugere que a vancomicina em pó reduz a incidência de infecções do sítio cirúrgico. No entanto, o único ensaio 
clínico randomizado (RCT) publicado sugere que não tem impacto.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 6%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)
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QUESTÃO 4: Existe um papel para o uso de carreadores com antibióticos (sulfato de cálcio/fos-
fato de cálcio (CaS / CaP) no tratamento da infecção do sítio cirúrgico/infecção da articulação 
periprotética (ISC/ IAP)?

RECOMENDAÇÃO: O uso de carreadores com antibióticos, especificamente materiais à base de CaS e CaP, com a finalidade de difundir 
antimicrobianos em locais de infecção musculoesquelética, como a ISC e IAP, não demonstrou ter qualquer efeito benéfico no manejo 
de tais infecções.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 80%, Discordam: 13%, Abstenção: 7% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O tratamento de pacientes com infecções associadas a bio-

filmes e/ou implantes como em ISC e IAPs tem a necessidade 
de terapia antimicrobiana, gerenciamento de espaço morto e re-
construção de defeito ósseo. Além do desbridamento cirúrgico 
radical, a administração de antibióticos locais e sistêmicos é uma 
parte importante do manejo das IAPs [1].

A aplicação da antibiótico local foi defendida por Buchholz 
et al.  na EndoKlinik em 1984, com o desenvolvimento de ci-
mento acrílico impregnado com antibiótico (ALAC) [2].  Inú-
meros outros carreadores de antibióticos foram desenvolvidos. 
Um grupo potencialmente útil são os compostos reabsorvíveis 
sintéticos de CaS e CaP. Atualmente, existem quatro substitutos 
ósseos cerâmicos comerciais aprovados para o uso como carrea-
dores de antibióticos. Estes carreadores têm diferentes formula-
ções de materiais, perfis de degradação e são impregnados com 
diferentes antibióticos em dosagens diferentes. Dois dos produ-
tos são pérolas pré-definidas e dois são injetáveis. Os injetáveis   
são compostos bifásicos onde as partículas de hidroxiapatita são 
envolvidas pelo sulfato de cálcio in situ.

Estudos in vitro mostraram que as concentrações locais mui-
to altas obtidas com carreadores de antibióticos locais podem ter 
um efeito sobre o biofilme, que é uma questão importante nas 
IAPs [3,4]. Foi relatado que uma única dose diária recomendada 
de antibiótico incorporada a um veículo reabsorvível bifásico re-
sulta em níveis locais de antibióticos de 100 a 1.000 vezes a con-
centração inibitória mínima (CIM) durante os primeiros dias e é 
sustentada acima da CIM por até quatro semanas [5]. A eluição 
ocorre a partir do material de sulfato de cálcio reabsorvível, tan-
to do volume como da superfície, o que torna a eluição completa 
e não há antibióticos retidos, nem a liberação é mantida ao longo 
do tempo em níveis sub-inibitórios como com polimetilmeta-
crilato (PMMA), que pode induzir a resistência bacteriana[6], 
ototoxicidade e nefrotoxicidade [7], se os pacientes já estiverem 
em insuficiência renal.

Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC)
Em relação à ISC, esta revisão sistemática resultou em nove 

estudos (Tabela 1). A maioria destes foi de estudos retrospecti-
vos com baixos níveis de evidência. McNally et al. [8] relataram 
uma série prospectiva consecutiva de 100 pacientes usando um 
carreador de CaS/apatita bifásico com gentamicina em um pro-
cedimento de um único tempo, no tratamento de osteomielite 
crônica de longa data com erradicação da infecção em 96% dos 
pacientes em seguimento médio de 19,5 meses.

Em um estudo retrospectivo de longo prazo de 65 pacientes 
usando esferas simples de sulfato de cálcio (OsteoSet-T, Wright 
Medical -agora Microport-, Memphis, Tennessee) no tratamento 

de osteomielite crônica em adultos, não foram observadas di-
ferenças significativas nas  taxas de  cura  entre desbridamento 
com esferas de sulfato de cálcio (80% de cicatrização) e desbri-
damento isolado (60% de cicatrização), com tempo médio de 
seguimento de 75 meses [9].  Entretanto, em um subgrupo de 
39 pacientes com osteomielite medular e sistema imune normal 
(classificação de Cierny-Mader IA), 17 pacientes com desbrida-
mento e esferas de sulfato de cálcio e 22 pacientes com desbri-
damento isolado, a diferença nas taxas de cura foi estatistica-
mente significativa a favor da utilização de esferas de sulfato de 
cálcio e desbridamento (p <0,05) [9]. Em uma série retrospec-
tiva maior de 193 pacientes usando esferas de sulfato de cálcio 
em osteomielite crônica, a taxa de erradicação foi de 90,8% em 
um seguimento médio de 44 meses [10].

Em um estudo retrospectivo de 27 pacientes, o uso de vi-
dro bioativo S53P4, PerOssal (BonAlive Biomaterials, Turku, 
Finlândia) ou uma mistura de fosfato tricálcico e matriz óssea 
desmineralizada impreganada com antibiótico na osteomielite 
crônica dos ossos longos, não mostrou diferenças entre os gru-
pos e taxas de cura que ultrapassam 80% em um tempo médio 
de acompanhamento de 21 meses [11].

Em um estudo prospectivo usando Herafill (Heraeus Me-
dical, Hanau, Alemanha), um composto de sulfato de carbona-
to de cálcio e sulfato de cálcio impregado com gentamicina no 
tratamento da osteo-mielite, relatou a erradicação da infecção 
em 16 de 20 pacientes em um seguimento médio de seis me-
ses [12]. Menores séries de pacientes mostram taxas de sucesso 
consistentemente mais altas [13–15].Estudos clínicos consis-
tentemente relatam que cerca de 5 a 15% dos pacientes trata-
dos com carreadores de sulfato de cálcio desenvolvem um se-
roma e drenagem de fluidos, exceto 32% relatado por McKee 
et al. [16]. Um carreador composto de sulfato de cálcio/ hidro-
xiapatita reduziu a ocorrência de drenagem estéril para 6% [8]. 
     Há um ensaio clínico randomizado e controlado sobre o uso de 
carreador cerâmico impregado com antibióticos, onde as esferas 
de sulfato de cálcio (CS) foram usadas no tratamento de osteo-
mielite crônica e pseudoartrose infectada, tendo como controle 
esferas de PMMA impregnadas com antibióticos [16]. Além de 
demonstrar uma taxa equivalente de erradicação da infecção 
(86% em 24 meses de seguimento médio), as esferas de cerâ-
mica diminuíram significativamente a taxa de procedimentos 
cirúrgicos secundários (7 CS vs. 15 PMMA, p = 0,04) exigidos 
para remoção de esferas PMMA e enxerto ósseo.

Ferguson et al.  [10] descreveram sulfato de cálcio im-
pregnado com tobramicina no tratamento de 195 casos de 
osteomielite crônica.  Eles demonstraram a eficácia clínica, 
mas observaram drenagem pela ferida, clinicamente relevan-
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Humm [15] 
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Chang [9] 

McKee [16] 

Autor Ano Desenho do estudo Número de
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Média de
 seguimento (meses)

Tabela 1- Estudos incluídos (Infecção do Sítio Cirúrgico - ISC)
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12
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Prospectivo
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2017

2015
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20

250
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15
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Logoluso [18] 

McPherson 19] 

Flierl [21] 

Kallala [20] 

Sakellariou [17] 

Autor Ano Desenho do estudo Número de
pacientes

Média de
 seguimento (meses)

Tabela 2- Estudos incluídos (Infecção Articular Periprotética - IAP)

te, em mais de 15% dos casos. A rápida dissolução das esferas 
simples de sulfato de cálcio produz uma reação seromatosa. 

 Infecção Articular Periroprotética (IAP)
Focando em IAPs, há uma escassez de dados robustos na 

literatura (Tabela 2). Combinações de espaçador de cimento e 
carreadores de sulfato de cálcio/fosfato impregnados com an-
tibióticos mostraram taxa de recidiva significativamente menor 
(p <0,05) no grupo que recebeu o carreador (6,6%) comparado 
ao grupo com espaçador de cimento isolado (16,1%) [17].

O uso de CERAMENT G ou CERAMENT V (Bonesupport, 
Lund, Suécia) como um revestimento em implantes nas revisões 
infectadas, mostrou estabilidade inicial do implante em um es-
tudo limitado de 20 pacientes, sem sinais de soltura radiográfica 
em um seguimento médio de 12 meses [18].

O maior estudo de coorte retrospectivo foi realizado por 
McPherson et al. O estudo descreveu o uso de esferas de sulfa-
to de cálcio impregnados com antibióticos em 250 casos após a 
revisão protética em dois tempos, com o uso de PMMA. A taxa 
de drenagem persistente da ferida nesta série foi de 3,2% [19].

Flierl et al. descreveram o uso de esferas simples de sulfato 
de cálcio em 33 pacientes submetidos ao desbridamento e re-
tenção de implante em artroplastias totais de joelho e quadril 
infectadas. As taxas de sucesso não foram melhores do que as 
estabelecidas na literatura para este procedimento. Os autores 
concluíram que atualmente não há indicação para seu uso, com 
base na falta de evidências de sua eficácia na literatura e seu 

custo significativo [12].
Kallala et al. relataram 15 pacientes que haviam sido subme-

tidos a procedimentos de revisão para tratamento de IAPs com 
esferas de sulfato de cálcio impregnadas com antibiótico. Os au-
tores notaram hipercalcemia pós-operatória em três pacientes 
(18%) e em um caso tal condição exigiu tratamento. Este dis-
túrbio metabólico foi atribuído à rápida dissolução e absorção 
das esferas de sulfato de cálcio tipicamente observadas com este 
produto. Eles alertaram os cirurgiões para este efeito colateral 
potencialmente perigoso [20].

Atualmente, não há estudos de alto nível de evidência que 
comprovem que o uso de material absorvível contendo antibió-
ticos influencia o resultado do tratamento cirúrgico de pacientes 
com IAPs. O baixo número de estudos e os baixos níveis de evi-
dência dos estudos já realizados são as principais limitações. De-
vido a coortes heterogêneas, grandes diferenças nas condições 
dos pacientes, variações na composição do material, a forma e 
administração dos materiais (pré-moldados ou injetáveis), a va-
riação nos antibióticos utilizados e a dosagem, dificultam a com-
paração entre os materiais, não sendo possível tirar conclusões.

 REFERÊNCIAS

[1] Espehaug B, Engesaeter LB, Vollset SE, Havelin LI, Langeland N. Anti-
biotic prophylaxis in total hip arthroplasty. Review of 10,905 primary 
cemented total hip replacements reported to the Norwegian arthro-
plasty register, 1987 to 1995. J Bone Joint Surg Br. 1997;79:590–595. 

Livro.indb   94 22/10/2019   11:11:43



Seção 1        Prevenção      95

[2] Buchholz HW, Elson RA, Heinert K. Antibiotic–loaded acrylic cement: 
current concepts. Clin Orthop Relat Res. 1984:96–108. 

[3] Butini ME, Cabric S, Trampuz A, Di Luca M. In vitro anti–biofilm ac-
tivity of a biphasic gentamicin–loaded calcium sulfate/hydroxyapatite 
bone graft substitute. Colloids Surf B Biointerfaces. 2018;161:252–260. 
doi:10.1016/j. colsurfb.2017.10.050. 

[4] Dusane DH, Diamond SM, Knecht CS, Farrar NR, Peters CW, Howlin 
RP, et al. Effects of loading concentration, blood and synovial fluid on 
antibiotic release and anti–biofilm activity of bone cement beads. J 
Control Release. 2017;248:24–32. doi:10.1016/j.jconrel.2017.01.005. 

[5] Stravinskas M, Horstmann P, Ferguson J, Hettwer W, Nilsson M, Ta-
rase- vicius S, et al. Pharmacokinetics of gentamicin eluted from a re-
generating bone graft substitute: in vitro and clinical release studies. 
Bone Joint Res. 2016;5:427–435. doi:10.1302/2046–3758.59.BJR–
2016–0108.R1.

[6] Gristina AG, Naylor PT, Myrvik QN. Musculoskeletal infection, mi-
crobial adhesion, and antibiotic resistance. Infect Dis Clin North Am. 
1990;4:391– 408. 

[7] Edelstein AI, Okroj KT, Rogers T, Della Valle CJ, Sporer SM. Syste-
mic absorp- tion of antibiotics from antibiotic–loaded cement spacers 
for the treatment of periprosthetic joint infection. J Arthroplasty. 
2018;33:835–839. doi:10.1016/j. arth.2017.09.043. 

[8] McNally MA, Ferguson JY, Lau ACK, Diefenbeck M, Scarborough M, 
Ramsden AJ, et al. Single–stage treatment of chronic osteomyelitis 
with a new absorbable, gentamicin–loaded, calcium sulphate/hydro-
xyapatite biocomposite: a prospective series of 100 cases. Bone Joint J. 
2016;98–B:1289– 1296. doi:10.1302/0301–620X.98B9.38057. 

[9] Chang W, Colangeli M, Colangeli S, Di Bella C, Gozzi E, Donati D. Adult 
osteomyelitis: debridement versus debridement plus Osteoset T pellets. 
Acta Orthop Belg. 2007;73:238–243. doi:10.7748/ns2007.05.21.35.51.
c4556. 

[10] Ferguson JY, Dudareva M, Riley ND, Stubbs D, Atkins BL, McNally MA. 
The use of a biodegradable antibiotic–loaded calcium sulphate carrier 
containing tobramycin for the treatment of chronic osteomyelitis: a 
series of 195 cases. Bone Joint J. 2014;96–B:829–836. doi:10.1302/
0301–620X.96B6.32756. 
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QUESTÃO 5: O aloenxerto fresco (AEF) pode ser usado como um carreador para fornecer anti-
bióticos locais durante a artroplastia de revisão?

RECOMENDAÇÃO: Evidências emergentes sugerem que preparações especializadas de aloenxertos impregnados com antibióticos são 
mais eficazes do que AEFs misturados com antibióticos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 63%, Discordam: 14%, Abstenção: 23% (Maioria Simples, Consenso Fraco)

JUSTIFICATIVA
O aloenxerto ósseo é uma das opções reconstrutivas que 

podem ser usadas durante a artroplastia de revisão. No entanto, 
existem riscos de colonização bacteriana devido ao fato de que 
os aloenxertos não são vascularizados e, portanto, não são ade-
quados para uso isolado durante o manejo das infecções peri-
protéticas articulares (IAPs). A adição de antibióticos ao cimen-
to ósseo é um método para reduzir potencialmente o risco de 
IAPs e infecções do sítio cirúrgico (ISC). No entanto, outro fator 
que deve ser levado em conta em tais situações é o papel dos 

biofilmes. A formação de biofilmes nas superfícies dos implan-
tes permite que as bactérias escapem do sistema imunológico 
do hospedeiro, bem como atenuem a eficácia dos anticorpos. As 
bactérias embebidas em biofilme, portanto, requerem concen-
trações mais altas de antibióticos para eliminação, em compara-
ção com suas formas planctônicas [1,2].

A capacidade de transporte de antibióticos do aloenxerto 
excede em muito a do cimento ósseo [3–5]. Diversos estudos 
relataram o uso de AEF misturados a antibióticos, durante a ci-
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rurgia de revisão das IAPs [5-7].  Esses estudos apóiam o uso 
de AEF como um carreador de antibiótico na artroplastia de 
revisão asséptica e também no segundo tempo de revisões de 
IAPs. No entanto, em tais situações, apenas antibióticos em pó 
podem ser adicionados aos AEFs, o que limita as opções de anti-
bióticos. Outra desvantagem dos AEFs deve-se ao efeito tecidual 
local das altas concentrações de antibióti-cos. Enquanto alguns 
antibióticos (por exemplo, vancomicina ou tobramicina) são 
bem tolerados, outros mostram efeitos deletérios sobre os os-
teoblastos (por exemplo, ciprofloxacino) [8-10]. No entanto, os 
AEFs com a adição de antibióticos em pó têm sido usados   clini-
camente em locais sem infecção evidente, como uma ferramen-
ta profilática [5]. As concentrações de antibióticos locais gera-
das mostram uma liberação alta por alguns dias que parecem 
suficientes para evitar colonizações bacterianas. No entanto, as 
concentrações não são mantidas por um período prolongado de 
tempo, o que é necessário para eliminar infecções crônicas me-
diadas por biofilmes [11,12].

Este fato levou ao desenvolvimento de aloenxertos especial-
mente preparados que são mais adequados para revisões em um 
tempo, devido à sua capacidade de fornecer altas concentrações 
de antibióticos necessárias, por períodos prolongados [13,14]. O 
uso desses aloenxertos impregnados com antibióticos pode ser 
considerado seguro e a incorporação de aloenxertos no osso do 
hospedeiro parece não ser prejudicada [5,7,15]. A remoção da 
medula óssea (isto é, componentes gordurosos e celulares) em 
tais preparações de aloenxerto melhora a segurança do aloen-
xerto devido a redução de reações imunológicas, aumenta a ca-
pacidade de armazenamento de antibiótico do enxerto e ajuda 
a melhor incorporação do aloenxerto no osso hospedeiro. Ou-
tros pesquisadores demonstraram que os antibióticos ligados a 
enxertos ósseos evitam a colonização bacteriana e a formação 
de biofilme, aumentando assim a osteogênese e a integração do 
enxerto e do implante [16,17]. Contudo, a literatura publicada 
sobre o uso clínico de tais preparações de aloenxerto é limitada 
e mais estudos são necessários para determinar sua eficácia em 
longo prazo [18].
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QUESTÃO 1: A limpeza pré-operatória domicilar da pele, para cirurgia ortopédica, tem um papel 
na redução da infecção subsequente do sítio cirúrgico/infecção periprotética (ISC/IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Sim. A limpeza pré-operatória domiciliar da pele, para cirurgia ortopédica, tem um papel na redução de ISC/IAP 
subsequentes. Especificamente, o gluconato de clorexidina (GCE) demonstrou excelentes resultados na prevenção de ISC/IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 5%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

1.9. PREVENÇÃO: PREPARAÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO 

JUSTIFICATIVA
Conforme observado pelo Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças (CDC), a limpeza cutânea pré-operatória com agen-
te antisséptico pode diminuir substancialmente as contagens 
microbianas da pele [1,2]. Estudos que avaliaram tal prática e 
seu papel na redução das taxas de ISC e IAP produziram resul-
tados conflitantes. Para determinar a utilidade da limpeza pré-
-operatória da pele na prevenção de ISC/IAP, a eficácia e a lo-
gística de tal recomendação devem ser levadas em consideração.

A limpeza pré-operatória da pele pode ser feita com uma 
variedade de agentes. Garibaldi et al. realizaram um estudo pros-
pectivo em mais de 700 pacientes e encontraram taxas de cul-
turas positivas intra-operatórias de feridas em 4% dos pacien-
tes que tomaram banho com GCE, 9% para aqueles que usaram 
povidine e 14% para aqueles que usaram sabão neutro e água 
[3].  Vários outros estudos publicados suportam a boa relação 
entre o banho pré-operatório com CHG e a diminuição das taxas 
gerais de cultura [4-8].

O banho em casa antes da cirurgia envolve o uso de uma so-
lução de GCE a 4% ou lenço descartável impregnado a 2% por um 
número variável de dias. Evidências de baixo nível recomendam 
o uso de lenços com GCE ao invés de banho com apresentação do 
GCE em sabão líquido [9]. Independentemente da metodologia 
de aplicação, o CHG pode ser bacteriostático ou bactericida com 
base na concentração usada para limpeza, sendo que sua eficácia 
aumenta conforme a frequência e duração do uso [5,10,11]. A 
aplicabilidade dos achados supracitados à prevenção de ISC/IAP 
em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas ainda não está 
clara, devido a achados contraditórios na literatura.

Kapadia et al. estudaram 3.717 pacientes submetidos à ar-
troplastia total primária ou de revisão de joelho. O grupo consta-
tou que o uso de um protocolo de clorexidina pré-internação foi 
associado à redução de riscos relativos para IAP após artroplas-
tia total do joelho (ATJ), quando comparados aos pacientes que 
não receberam o protocolo GCE (0,3% vs. 1,9%;  [RR]: 6,3, IC 
95%, 1,9 a 20,1, p = 0,002) [12]. Resultados semelhantes foram 
observados mesmo quando as duas coortes de pacientes foram 
estratificadas por risco.  Uma revisão de artigos modernos de 
2009 a 2015 também mostrou uma redução nas taxas de infec-
ção com o preparo pré-operatório de clorexidina [13].

Uma revisão sistemática de Webster et al. com mais de 
10.000 pacientes, da Base de Dados Cochrane, também concluiu 
que os banhos com clorexidina eram melhores do que não tomar 
banho. No entanto, o uso de banhos com clorexidina não parece 
alterar as taxas de infecção [11]. Contudo, a revisão relatou um 
risco relativo menor para ISC em pacientes que usaram GCE em 
comparação com aqueles que usaram placebo (RR: 0,91, IC 95% 
0,8 a 1,40). Farber et al. relataram mais de 3.700 casos de artro-
plastias totais, com 1.891 usando lenços com GCE a 2% no sítio 

cirúrgico, uma hora antes do procedimento [12].  Tais autores 
também não encontraram diferenças nas taxas de infecção no 
seguimento de um ano, entre os grupos.

Como descrito acima, a literatura não pode afirmar en-
faticamente que o banho com CHG pré-operatório domici-
liar, para a cirurgia ortopédica, tem um papel na redução de 
IC ou IAPs subsequentes.  Ainda não há relatos sobre os efei-
tos negativos do banho pré-operatório domiciliar na cirur-
gia de artroplastia e as preocupações com a hipersensibilida-
de cutânea associadas ao uso de GCE são mínimas [4].  Uma 
vez que não há comprovadamente desvantagens e há algum 
potencial positivo (Tabela 1), parece razoável considerar 
alguma forma de limpeza de pele em casa no pré-operató-
rio. Além disso, ensaios controlados são necessários para ava-
liar verdadeiramente a eficácia dos banhos pré-operatórios. 
     Os dados de custos iniciais parecem promissores, mas podem 
ser relacionados institucionalmente com uma economia líquida 
potencial de US $ 0,78 a US $ 3,1 bilhões [14]. Uma verdadeira 
avaliação de custo é necessária para entender se esse método, de 
baixo risco na prevenção de infecção, é custo-efetivo e se deve 
ser o padrão de atendimento antes de qualquer procedimento 
cirúrgico ortopédico / artroplastia.

Em conclusão, a Tabela 1 resume os estudos que foram con-
cluídos em relação ao banho pré-operatório com clorexidina e 
seus efeitos sobre ISC/IAP. A heterogeneidade dos regimes de 
limpeza da pele e taxas variáveis   de adesão tornam difícil isolar 
a preparação pré-operatória como o principal determinante para 
a prevenção de infecções em pacientes submetidos a cirurgia or-
topédica. Apesar dos dados listados, é importante entender que 
a conformidade é sempre uma preocupação com este protocolo, 
pois um estudo constatou 78% de descumprimento apesar dos 
esforços concentrados ne educação pré-operatória [15].
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Sem evidência que a clorexedina foi melhor

Sem redução na infecção até 1 ano de PO; 
1.0% v. 1.3% infecção; ATQ 1.2% v. 1.5%; 

ATJ 0.8% v. 1.2% 

Sem evidência que a clorexedina foi melhor

50.2 % redução de ISC (3.19% para 1.59%) 

1.6% para 0% 

Decréscimo de infecção com GCE; 0.6% v. 
1.62% 

0% no grupo GCE v. 3.0% em 711 outras 
ATJ

1.69% redução na infecção global, bem 
como em pacientes de risco moderado e 

alto

6 estudos revisados -redução no risco de 
infecção, cirurgia de revisão e tempo de 

internação

GCE  0.4% v. Controles 2.9%; sem eventos 
adversos –ECR

Redução do risco de infecção de 1,9 para 
0,3% 

I

III

III

III

III

III

III

III

III

I

III

Clorexidina, sabão em barra 
sem enxague

Lenços com Clorexedina 2%

Clorexidina, sabão em barra 
sem enxague

Lenços com Clorexedina 2%

Lenços com Clorexedina 2%

Lenços com Clorexedina 2%

Lenços com Clorexedina 2%

Variável 

Lenços com Clorexedina 2%

Lenços com Clorexedina 2%

10.157 todas cirurgias

3.715 AT
ATQ—845 GCE; 815 sem GCE; 

ATJ—1.046 GCE; 1.009 sem GCE

17.932 todas cirurgias

1.463 AT

954 AT

3.844 ATQ; 
998 com GCE e 2.846 sem GCE

136/912 ATJ

8.787 ATJ
 (2.615 GCE; 6.172 controles) 

564 AT (275 GCE e 279 
Controles) 

3.717 1 ATJ primária ou revisão 
(991 GCE e 2.726 sem GCE) 

Webster [11] 

Farber [16] 

Chlebicki [17] 

Eiselt [18] 

Johnson [19] 

Kapadia [12]

Zywiel [20]

Wang [21] 

Cai [22] 

Kapadia [23] 

Kapadia [12] 

Autor Número de Pacientes Tratamento Desfechos Nível de
Evidencia

Tabela 1. Estudos relacionados aos protocolos de preparo da pele em artroplastias totais (ATs)

GCE, Gluconato de clorexedine; RCT, Estudo clinico controlado e randomizado; ATQ, artroplastia total do quadril, AT, artroplastia 
total; ATJ, artroplastia total do joelho. 
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QUESTÃO 2: Os pelos cutâneos na região de uma incisão cirúrgica planejada devem ser removi-
dos? Em caso afirmativo, qual é o melhor método e tempo para a remoção?

RECOMENDAÇÃO: Os pelos no local da incisão cirúrgica devem ser removidos imediatamente antes da cirurgia, usando-se tricotomi-
zadores ou cremes depilatórios.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 84%, Discordam: 13%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O preparo da pele antes da incisão cirúrgica envolve tradi-

cionalmente a remoção pré-operatória localizada dos pelos [1]. 
Apesar da falta de significância estatística entre a incidência de 
infecções do sítio cirúrgico (ISC) com e sem tricotomia, ela é 
utilizada durante a artroplastia total (AT) [1-3]. Uma meta-a-
nálise recente conduzida por Lefebvre et al. incluiu achados de 
19 ensaios clínicos randomizados (ECR). Seis ensaios incluídos 
na análise compararam paciente com e sem tricotomia e os re-
sultados mostraram que a mesma não foi associada ao menor 
risco de ISC [3]. Outro estudo comparou a depilação química e 
sem tricotomia, e um estudo em pacientes com pelos somente 
aparados com pacientes sem qualquer tipo de tricotomia. Em 
ambos os casos, não foram observadas diferenças significativas 
nas análises pareadas [3].

A Cochrane 2006 realizou revisão sistemática da tricoto-
mia pré-operatória (atualizada em 2011) analizando um total de 
nove ECRs e não encontrou diferenças significativas nas taxas 
de ISC entre os pacientes com ou sem tricotomia no local da 
incisão antes da cirurgia. Vale a pena notar, no entanto, que os 
investigadores reconheceram que a comparação era insuficiente 
[2,4]. Apesar das evidências conflitantes sobre a tricotomia no 
pré-operatório, há uma lógica por trás da prática que não deve 
ser descartada. Acredita-se que a depilação sirva como medida 
de precaução para reduzir o risco dos pelos entrarem na ferida 
aberta durante o procedimento. Os resultados potencialmente 
adversos devido à contaminação dos pelos no local da incisão in-
cluem reações tipo corpo estranho e irritação mecânica durante 
o processo de cicatrização e infecções [5].

Os métodos de tricotomia em torno de uma incisão cirúrgi-
ca planejada incluem depilação com barbeadores, corte e remo-
ção química. Em 2011, Tanner et al. realizaram uma atualização 
para uma Revisão Cochrane publicada anteriormente em 2006. 
Um total de 11 ensaios clínicos randomizados controlados re-
lacionados à remoção de pelos, antes da cirurgia, foram iden-
tificados. A metanálise encontrou tricotomizadores elétricos 
e cremes depilatórios associados a menores taxas de ISC em 
comparação com a lâmina de barbear [2]. Esses resultados são 
atribuídos ao microtrauma infligido na pele durante o processo 
de tricotomia, que poderia criar um ambiente favorável para a 
colonização bacteriana e subsequentes ISC [6,7]. A depilação 
química é uma alternativa adequada para o corte, no entanto, há 
evidências conflitantes sobre sua eficácia. Lefebvre et al. mos-
traram que a depilação química foi associada com menos ISC em 
comparação com a tricotomia realizada com lâmina de barbaer. 
No mesmo estudo, a comparação indireta tendo o tricotomiza-
dor como referência, não mostrou diferenças significativas com 
a depilação química [3]. O processo mais demorado da depila-
ção química e o risco potencial de irritação química da pele tor-
nam sua utilização menos vantajosa [1–3,8].

À luz desses achados, é altamente recomendável que a de-

pilação seja completada com tricotomizador elétrico [5,9]. O 
suporte à tricotomia foi reforçado pelos resultados de ECRs de 
Cruse e Foord, Alexander et al., Balthazar et al., Ko et al. e Taylor 
e Tanner [9–13]. De acordo com os resultados da Reunião de 
Consenso Internacional anterior, a literatura atual carece de evi-
dências para apoiar um momento ideal para remoção de pêlos 
[14]. Alexander et al. examinaram a tricotomia realizada na noi-
te anterior e na manhã das operações em uma variedade de dis-
ciplinas cirúrgicas usando lâminas e tricotomizadores. Excluin-
do os abcessos da sutura, as taxas foram menores no grupo da 
tricotomia na manhã da cirurgia (na alta hospitalar: x2 = 4,894, 
p <0,027, aos 30 dias: 2 = 7,439, p <0,006) [9]. Em um ECR de 
798 pacientes submetidos à cirurgia da coluna vertebral, Celik e 
Kara descobriram que fazer tricotomia do local da incisão com 
lâminas, imediatamente antes da cirurgia da coluna vertebral, 
pode aumentar a taxa de infecções pós-operatórias em relação 
a ausência de tricotomia [15]. De acordo com uma metanálise 
com 19 estudos controlados randomizados conduzidos por Le-
febvre et al., as diferenças nos resultados com base no período 
de realização da tricotomia não foram estatisticamente signifi-
cativas o suficiente para concluir o melhor momento para rea-
lizá-la antes da cirurgia [3]. Se a tricotomia for feita antes da ci-
rurgia, deverá ser realizada o mais próximo possível da cirurgia, 
tanto pela equipe cirúrgica quanto pela equipe de enfermagem 
treinada [1,3,6–9,14]. Embora exista uma falta geral de pesquisa 
específica para o ambiente em que a tricotomia pré-operatória 
deva ocorrer, recomenda-se que ela ocorra fora da sala de cirur-
gia, se possível [5,14,16].

Dado o que foi publicado até o momento, evidências defini-
tivas para ditar práticas da tricotomia com maior significância 
estatística são desejadas. Com base no que foi estabelecido na 
literatura, recomenda-se que a tricotomia seja realizada no local 
da incisão com cremes depilatórios ou tricotomizadores imedia-
tamente antes da cirurgia e fora da sala de cirurgia. Esta prática 
deve ser seguida conforme a necessidade e não rotineiramente. 
Se os pelos ao redor do local da incisão cirúrgica não interferir 
com a operação, eles não devem ser removidos devido aos riscos 
potenciais de contaminação da pele e ferida.
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QUESTÃO 3: A limpeza adicional da pele, após a colocação de campos cirúrgicos, tem um papel 
na redução da taxa de infecções do sítio cirúrgico/infecções periprotética (ISC/IAPS)?

RECOMENDAÇÃO: Repetir a limpeza da pele após a colocação de campos cirúrgicos pode reduzir a colonização bacteriana e a incidência 
de ISC superficiais subsequentes.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 74%, Discordam: 15%, Abstenção: 11% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A prevenção da ISC é um esforço multifacetado. Entre as vá-

rias medidas adotadas para reduzir a incidência de ISC, a desin-
fecção do local cirúrgico com solução de iodopovidona ou clo-
rexidina antes da incisão é considerada uma prática rotineira, já 
que se acredita que esta técnica reduz a carga bacteriana no sítio 
cirúrgico [1– 3]. Tipicamente, os campos cirúrgicos são coloca-
dos após a solução de limpeza ter sido aplicada. Hipotetizou-se 
que as bactérias possam ser reintroduzidas no sítio cirúrgico du-
rante esse processo [4]. Existem vários mecanismos através dos 
quais isso possa ocorrer, incluindo o levantamento dos campos a 
contaminação das pontas das luvas cirúrgicas, o contacto da pele 
com material não estéril e/ou deposição de partículas transpor-
tadas pelo ar da sala cirúrgica [5-7]. Assim, a repetição da limpe-
za da pele após a colocação dos campos foi proposta como uma 
forma de prevenir a contaminação do local cirúrgico antes que o 
procedimento seja iniciado. 

Até onde sabemos, houve um estudo prospectivo avaliando 
a eficácia de uma segunda limpeza de pele, após a colocação dos 
campos cirúrgicos. Em um estudo controlado randomizado de 
um único centro, Morrison et al. compararam dois protocolos 
de limpeza da pele em 600 pacientes submetidos à artroplastia 
total. O grupo controle consistiu em uma única limpeza, realiza-
da antes da colocação dos campos, usando uma combinação de 
7,5% de iodopovidona, 75% de álcool isopropílico e 10% de iodo. 
O grupo da intervenção consistiu em um protocolo semelhante, 
com uma segunda limpeza subseqüente da pele com iodo e ál-
cool isopropílico, após a colocação de campos cirúrgicos. Houve 
taxas significativamente mais baixas de ISC superficiais no gru-
po de intervenção (6,5 versus 1,8%). No entanto, não foram ob-
servadas diferenças significativas na incidência de ISC globais, 
superficiais e profundas, entre as duas coortes [8].

Em conclusão, e com base em um único estudo prospectivo, 
parece que a limpeza da pele após a aplicação de campos cirúr-

gicos pode reduzir a biocarga da pele e resultar em taxas mais 
baixas de ISC superficiais subsequentes. No entanto, há uma ne-
cessidade de evidências adicionais para determinar se uma se-
gunda limpeza da pele após a colocação dos campos cirúrgicos 
realmente leva a taxas mais baixas de ISC/IAPs.
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QUESTÃO 4: Que tipo de preparo da pele antes da cirurgia é mais eficaz na redução do risco de 
infecções do sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs) em pacientes sub-
metidos a procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Parece não haver diferenças entre os vários agentes de preparação da pele (gluconato de clorexidina (GCE) versus 
iodopovidona (IP)), desde que o álcool isopropílico faça parte da preparação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 6%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Os agentes de preparação da pele desempenham um papel 

importante na redução do risco de ISC em pacientes submetidos 
a procedimentos cirúrgicos. Os microganismos encontrados na 
flora da pele e alvo de soluções antissépticas incluem estafiloco-
cos, difteróides, espécies de Pseudomonas e Propionibacterium, os 
quais podem levar a infecções, caso encontrem condições para 
multiplicação [1]. Conforme recomendado pelo Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças (CDC), as contagens dos micror-
ganismos residentes e bactérias transitórias, mencionadas acima, 
devem ser reduzidos na superfície da pele por um antisséptico 
bactericida antes da cirurgia [1]. A solução ideal para a prepara-
ção da pele precisa ter ação rápida e também, prevenir o cresci-
mento de patógenos por pelo menos seis horas após a aplicação 
[2]. As soluções de preparação de pele disponíveis usadas no pré-
-operatório para prevenir as ISC incluem: solução iodo-forada e 
álcool isopropílico, IP e GCE e álcool isopropílico [3,4].

Em um estudo de cirurgia limpa-contaminada, aberta, gas-
trintestinal ou hepato-biliar-pancreática, realizado entre 2011 e 
2014, os pacientes foram aleatoriamente designados para GCE ou 
iodo-povidona, nenhuma delas com álcool. Nenhuma diferença 
foi detectada entre o gluconato de clorexidina e antissépticos de 
iodopovidona para a prevenção de ISC [5]. Além disso, Savage et 
al. Demostraram o GCE como uma solução de preparação da pele 
igualmente eficaz para a cirurgia da coluna lombar em compara-
ção com IP [6].

Ao contrário destes achados, estudos têm encontrado GCE 
como um agente superior ás soluções iodoforadas e álcool 
isopropílico e/ou IP. Saltzman et al. Encontraram superioridade 
no GCE e álcool em relação aos iodoforados, álcool isopropílico 
e IP em casos de cirurgia de ombro [7]. O suporte para o uso 
de GCE é evidente em um estudo feito por Darouiche et al., que 
comparou 2% de GCE misturado com 70% de isopropil, com 10% 
IP em feridas limpas e encontrou superioridade da primeira solu-
ção na redução de ISC [8]. Uma explicação potencial para esses 
resultados é que o GCE tem uma alta atividade antibacteriana, for-
tes afinidades pela ligação à pele e efeitos residuais prolongados 
[9]. É importante notar, no entanto, que neste último estudo o 
GCE foi combinado com álcool, enquanto que o IP foi diluído em 
solução aquosa. Então, efetivamente, os pesquisadores compara-
ram dois agentes (álcool e GCE) contra um único.

Na prática, o GCE é mais comumente administrado em uma 
solução à base de álcool, ao contrário do IP, que geralmente é 
aquoso. Subseqüentemente, há um debate sobre se a presença ou 
não de álcool no GCE levou a um viés nos resultados do estudo, 
estabelecendo sua superioridade sobre a IP [10]. Um estudo ante-
rior de Hakkarainen et al. não encontrou efeitos únicos do álcool 
isopropílico, possivelmente anulando este argumento [11]. Um 
estudo de randomização por grupos, com pacientes submetidos 

a artroplastia total de quadril (ATQ) ou artroplastia total em geral 
(ATs), está sendo conduzido para comparar a eficácia de 0,5% de 
GCE em 70% de álcool com 10% de IP em 70% álcool [12]. Os re-
sultados deste estudo podem ajudar a esclarecer o papel do álcool 
na eficácia do GCE e outros agentes de preparo da pele.

Outras discrepâncias na seleção da melhor solução para o 
preparo da pele podem ser encontradas em uma revisão da Co-
chrane feita por Dumville et al. sobre o tema, com uma avaliação 
crítica dos artigos publicados sobre a questão da ISC [1]. Esta aná-
lise demonstrou o seguinte:

1. Nenhuma diferença estatisticamente significativa entre 
o preparo da pele com IP e sabão seguido por solução 
alcoólica.

2. Não há diferenças entre 7,5% de povidona aquosa em 
10% de álcool e GCE em 70% de álcool.

3. Clorexidina a 0,5% em álcool metilado reduziu o risco de 
ISC em comparação com IP em álcool (um estudo ape-
nas, com relatos insuficientes).

4. Não há diferenças significativas no número de ISC quan-
do se comparam soluções aquosas e alcoólicas para pre-
parações de pele.

Dados os achados conflitantes dos estudos mencionados an-
teriormente, bem como aqueles conduzidos por Segal e Ander-
son, Pinheiro et al. e Swenson et al., uma solução ideal ainda tem 
que ser identificada para preparações da pele do sítio cirúrgico 
[8,13]. A literatura atual carece de evidências para apoiar o uso 
de uma solução em detrimento da outra na prevenção de ISC, 
mas há um consenso de que a solução de preparação da pele deve 
conter álcool, proveniente de recomendações feitas pelo CDC, 
International Consensus Meeting Group (CIM) e estudos publi-
cados anteriormente [2,3,5].
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QUESTÃO 5: A preparação cirúrgica da pele em todo o membro a ser operado, em vez de um 
segmento do mesmo, reduz as taxas de infecções do sítio cirúrgico/infecções articulares peripro-
tética (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: O preparo cirúrgico da pele de todo o membro pode reduzir potencialmente o risco de ISC e/ou IAP, diminuindo 
o risco de contaminação associado à preparação parcial dos membros. Apesar das evidências limitadas, recomendamos a preparação 
cirúrgica da pele de todo o membro, pois existe um potencial para contaminação com a preparação parcial da pele do membro e pouca 
desvantagem para a preparação da pele do membro inteiro.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 84%, Discordam: 12%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
ISC e IAP associadas à artroplastia podem ser complicações 

devastadoras e dispendiosas [1-3]. Como múltiplas variáveis são 
associadas às ISC e IAPs, muitas pesquisas têm se concentrado 
na redução das taxas de infecções com o uso de antibióticos pro-
filáticos, utilização do fluxo laminar, várias soluções de prepara-
ção da pele, otimização médica dos fatores de risco do paciente, 
técnicas estéreis apropriadas, etc. [4–9]. No entanto, há uma es-
cassez de literatura sobre a preparação parcial e total da pele do 
membro a ser operado.

No momento da cirurgia, muito esforço é gasto com a téc-
nica estéril enquanto se prepara e envolve a extremidade a ser 
operada para criar um ambiente cirúrgico estéril, na tentativa de 
reduzir os riscos de ISC e IAP [10]. Muitas vezes, as técnicas de 
colocação dos campos cirúrgicos são baseadas no treinamento 
e nas preferências do cirurgião, e não em evidências científicas. 
A colocação dos mesmos com técnicas inadequadas pode forne-
cer uma oportunidade para a contaminação do campo cirúrgico 
[11]. Uma prática comum de envolver aextremidade que será 
operada é calçar uma meia impermeável no pé não preparado 
em vez de preparar o membro inteiro.

Existem duas fontes potenciais de contaminação associadas 
às preparações parciais da pele do membro: (1) contaminação 
bacteriana potencial através da linha de antissepsia e (2) migra-
ção bacteriana proximal da meia estéril colocada sobre um pé 
não preparado.

Embora a literatura seja limitada, vários pequenos estu-
dos avaliaram a preparação parcial e total da pele do membro 
com conclusões conflitantes. Bloome et al. avaliou o potencial 
bacteriano utilizando uma meia impermeável sobre o pé não 
preparado [12]. Das vinte amostras colhidas, apenas em duas 
cresceram uma unidade formadora de colônias de Staphylo-
coccus coagulase-negativo. Com base nesses achados, os au-
tores concluíram que migração, a partir do pé não-preparado, 

não é uma fonte significativa de contaminação e, portanto, a 
desinfecção do pé ipsilateral com uma solução de preparação da 
pele é desnecessária.

Dois outros estudos usaram tanto um pó fluorescente como 
uma cepa de Escherichia coli fluorescente não patogênica como 
um substituto para a contaminação, a fim de avaliar a migra-
ção bacteriana proximal da aplicação de uma meia estéril sobre 
o pé não-preparado [13,14]. Em ambos os estudos, a maioria 
das extremidades com pé não preparado apresentou migração 
proximal significativa de qualquer uma das substâncias fluores-
centes. Os autores dos estudos concluíram que a aplicação de 
uma meia estéril sobre o pé não preparado pode ser uma fonte 
de migração bacteriana proximal e, portanto, risco potencial de 
contaminação do campo cirúrgico.

Propomos que as preparações cirúrgicas da pele devem in-
cluir todo o membro, uma vez que o objetivo deste procedimen-
to é reduzir ao máximo a carga microbiana na pele do pacien-
te. As áreas preparadas da pele devem se estender a uma área 
grande, o suficiente para acomodar o potencial deslocamento 
dos campos cirúrgicos, a extensão da incisão, o potencial para 
incisões adicionais, bem como todos os possíveis locais de dre-
nagem. Apesar do nosso conhecimento atual sobre a atividade 
antimicrobiana de muitos agentes antissépticos e técnicas de 
aplicação, a melhor abordagem para a preparação do local cirúr-
gico ainda permanece incerta e estudos adicionais de alta quali-
dade são necessários.
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Parvizi J. Single vs repeat surgical skin preparations for reducing sur-
gical site infec- tion after total joint arthroplasty: a prospective, ran-
domized, double– blinded study. J Arthroplasty. 2016;31:1289–1294. 
doi:10.1016/j.arth.2015.12.009. 

[10] Gomez S, Yasgur DJ, Scuderi GR, Insall JN. Draping technique for total 
knee arthroplasty. Surgical Techniques in Total Knee Arthroplasty, Sprin-
ger, New York, NY; 2002:168–173. doi:10.1007/0–387–21714–2_23.  

[11] Hopper WR, Moss R. Common breaks in sterile technique: clinical 
perspectives and perioperative implications. AORN J. 2010;91:350–
367. doi:10.1016/j. aorn.2009.09.027.  

[12] Blom AW, Lankaster B, Bowker KE, Bannis GC. To disinfect or not to 
disinfect the foot in total joint arthroplasty of the lower limb. J Hosp 
Infect. 2001;49:304–305. doi:10.1053/jhin.2001.1082.  

[13] Boekel P, Blackshaw R, Van Bavel D, Riazi A, Hau R. Sterile stockinette 
in orthopaedic surgery: a possible pathway for infection. ANZ J Surg. 
2012;82:838–843. doi:10.1111/j.1445–2197.2012.06208.x. 

[14] Marvil SC, Tiedeken NC, Hampton DM, Kwok SCM, Samuel SP, Sweit-
zer BA. Stockinette application over a non–prepped foot risks proximal 
contamina- tion. J Arthroplasty. 2014;29:1819–1822. doi:10.1016/j.
arth.2014.04.031.

•   •   •   •   •
Autores: Gilberto Lara Cotacio, Lucian Bogdan Salomão, Yolandi Starczak, Gerald J. Akins, Ianiv Klaber 

QUESTÃO 6: O preparo cirúrgico da pele a partir do local da cirurgia, porção proximal da extre-
midade ou porção distal da extremidade, afeta a taxa de infecções do sítio cirúrgico/infecções 
articulares periprotéticas (ISC /IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Apesar da ausência de evidências de suporte, recomendamos iniciar o preparo da pele a partir do local da incisão 
cirúrgica e migrar para a periferia. Em geral, a preparação da pele deve ser realizada de uma área menos contaminada para uma área mais 
contaminada. No caso de fistulização, a área ao redor da mesma deve ser preparada no final do processo de preparação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 3%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
A preparação cirúrgica da pele é uma das múltiplas etapas 

implementadas para minimizar as infecções após procedimen-
tos cirúrgicos [1]. Diferentes técnicas e soluções antissépticas 
estão atualmente em uso com eficácia comprovada para vários 
agentes. A preparação da pele consiste na aplicação de uma so-
lução antisséptica no local da cirurgia e nas áreas circundantes. 
Os antissépticos mais comumente usados são soluções à base de 
álcool e clorexidina ou povidona [2]. O processo requer algum 
efeito mecânico (fricção) para remover a pele desvitalizada e as 
bactérias da superfície do campo cirúrgico, reduzindo assim o 
número de bactérias viáveis.

Apesar da falta de estudos que abordem a questão específica 
citada acima, revisões e diretrizes estão disponíveis recomen-
dando que a preparação da pele deve começar no local da incisão 
e ser direcionada para a periferia [3-5]. Em algumas diretrizes/
recomendações, recomenda-se o uso de círculos concêntricos. 
É comum dizer que o processo deve ser direcionado de áreas 
menos contaminadas para áreas mais contaminadas, como o pé, 
a virilha ou o tecido não estéril que envolve o garrote [4,6,7]. In-
cluir a totalidade da superfície da pele é importante, por exem-
plo, preparar o joelho em flexão total sendo que a extensão total 
pode aumentar a capacidade de obter uma cobertura completa 
das áreas de superfície cirúrgica pretendidas [8].

A quantidade de atrito, ou seja, força aplicada com o dispo-
sitivo embebido em fluido antisséptico contra a pele, o número 
de aplicações em cada área e direção não são especificadas em 
nenhuma diretriz ou recomendação disponível até o momento. 
No entanto, sabe-se que é necessário um tempo suficiente para 

que uma solução antisséptica atue no local da cirurgia, permi-
tindo a máxima eliminação de microrganismos [9]. Os agentes 
antissépticos têm tempos de ação diferentes e é recomendado 
que as instruções do fabricante, para cada antisséptico específi-
co, sejam seguidas [10].

Na ausência de estudos específicos que abordem a questão 
acima, é nossa recomendação que seja dada especial atenção à 
preparação do local da cirurgia. A preparação deve começar no 
local da cirurgia e depois ser direcionada para a periferia. Tam-
bém é aconselhável evitar o contato da esponja de preparação 
com áreas mais contaminadas que poderiam, potencialmente, 
transferir as bactérias de volta ao local da cirurgia.
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QUESTÃO 7: O tipo de campo cirúrgico usado, descartável versus não descartável, afeta o risco 
de infecções subsequentes do sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs) em 
pacientes submetidos a cirurgia ortopédica?

RECOMENDAÇÃO: Desconhecido. Os dados de procedimentos não ortopédicos sugerem que os campos descartáveis resistem à passa-
gem bacteriana e reduzem o risco de ISC subsequentes. As barreiras impermeáveis devem ser preconizadas independentemente de serem 
usados campos descartáveis ou não.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 3%, Abstenção: 7% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Os campos cirúrgicos atuam como uma barreira para evi-

tar a contaminação do sítio cirúrgico durante um procedimento. 
Eles são usados para isolar o local cirúrgico preparado, da área 
não estéril e não cirúrgica. Os campos reutilizáveis são feitos de 
tecido e são lavados e esterilizados entre os procedimentos. Em 
contraste, os campos descartáveis são geralmente feitos de ma-
terial não-tecido e são descartados após cada operação. Várias 
propriedades físicas dos campos e condições cirúrgicas podem 
afetar a permeabilidade bacteriana dos mesmos. Por exemplo, 
sabe-se que há aumento da passagem bacteriana quando os cam-
pos são molhados com soro fisiológico ou sangue normal [1,2]. 
Descobriu-se que os campos descartáveis diminuem as taxas de 
passagem bacteriana, mesmo quando molhadas por solução sali-
na normal. No entanto, esta diminuição da transmissão bacteria-
na não indica claramente riscos diminuídos de ISC/IAPs [3,4].

Realizamos uma revisão sistemática utilizando PubMed, 
Medline, Web of Science, Embase, Google Scholar e a Cochra-
ne Library de estudos em inglês. Incluímos artigos de revistas, 
comunicações e anais de congressos. Infelizmente, há uma es-
cassez de estudos relacionados especificamente à cirurgia orto-
pédica sobre este tópico.

Ensaios clínicos randomizados em cirurgia cardíaca e ci-
rurgia geral não demonstraram diferenças estatisticamente 
significativas nas taxas de infecção entre os dois tipos de cam-
pos [5,6]. No entanto, um estudo prospectivo randomizado di-
ferente de 102 cirurgias reconstrutivas da mama, demonstrou 
uma taxa de infecção mais baixa estatisticamente significativa 
30 dias após a cirurgia, na coorte descartável (0 vs. 12%) [7].  
     A literatura atual sobre este tema é inconclusiva e não há 

estudos envolvendo pacientes ortopédicos ou de cirurgia da co-
luna vertebral. Esforços de pesquisas futuras devem ser focados 
neste tópico.
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QUESTÃO 8: O uso de campos incisionais adesivos (CIAs) reduz a incidência de infecções do 
sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)? Existe diferença na eficácia entre 
os CIAs?

RECOMENDAÇÃO: Há evidências que indicam que os CIAs impregnados com antimicrobianos resultam em redução na colonização 
bacteriana do sítio cirúrgico. Embora a colonização bacteriana da incisão possa predispor a ISC/IAPs subseqüentes, não há literatura para 
demonstrar que o uso de CIAs resulta em diferenças clínicas nas taxas de IAPs subsequentes. Muitos cirurgiões preferem utilizar CIAs 
para o isolamento físico de regiões estéreis das não estéreis e para evitar a migração dos campos durante o procedimento.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 5%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Os CIAs, um material adesivo aplicado à pele ao redor da in-

cisão, são utilizados pelos cirurgiões para reduzir potencialmen-
te a recolonização do local cirúrgico com a flora do hospedeiro, 
o que poderia predispor o paciente a infecções subsequentes. 

É importante distinguir entre os CIAs impregnados com 
bactericida e os não impregnados, já que o uso de um agente 
antimicrobiano no campo cirúrgico pode ter uma influência 
diferente nas taxas de contaminação da incisão e colonização. 
Infelizmente, a literatura não faz tais distinções e a maioria das 
revisões sistemáticas, até mesmo nas diretrizes da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) e da Associação de Enfermeiros 
(AORN) não fizeram tais distinções. A barreira adesiva, geral-
mente contendo um material antibacteriano como o iodo, é apli-
cada antes da incisão e removida no momento do fechamento 
da pele ou logo após [1-3]. A lógica por trás dessa prática é que 
o uso dos CIAs, além da preparação convencional da pele, pode 
reduzir a proliferação bacteriana local e servir como uma barrei-
ra física para bloquear a translocação de bactérias recolonizan-
tes da pele adjacente até o campo cirúrgico. Isso pode resultar 
em uma diminuição nas taxas de ISC/IAPs subseqüentes. No 
entanto, é importante notar que o uso de CIAs como substitutos 
para a desinfecção e preparação da pele não é recomendado [4].

Embora muitos cirurgiões usem CIAs rotineiramente, há 
evidências limitadas para sustentar que os mesmos levem a uma 
redução na incidência de IAPs ou ISC. Várias associações não su-
portam seu uso rotineiro. As recentes diretrizes de prevenção de 
ISC da OMS não encontraram nenhuma evidência para apoiar o 
uso de CIAs durante a cirurgia e a recomendação dada foi contra 
seu uso, no entanto, nenhum dos estudos que formaram a base 
de tal recomendação foi em cirurgia ortopédica [5,6].

Vários estudos demonstraram que os CIAs impregnados 
resultam em uma redução na colonização bacteriana. Rezapoor 
et al. verificaram que 12% das incisões com CIAs impregnados 
com iodo e 27,4% sem eles foram positivas para colonização 
bacteriana em um estudo prospectivo randomizado controla-
do de 101 quadris submetidos à cirurgia do quadril [7]. Além 
disso, os pacientes sem CIAs apresentaram uma probabilidade 
significativamente maior de ter bactérias presentes na incisão 
no momento do fechamento da pele e em todos os momentos 
da cirurgia. Além disso, Fairclough et al. demostraram que 122 
pacientes submetidos à cirurgia de fratura de quadril aguda, com 
CIAs impregnados com iodoforados, colocados 24 horas antes 
do procedimento, tiveram menores taxas de contaminação da 
ferida, de 15 a 1,6%, em comparação com aqueles sem drapes in-
cisionais [8]. Em contraste, alguns estudos também não encon-
traram diferenças nas taxas de contaminação bacteriana com o 
uso de CIAs.

Chiu et al. não demonstraram diferenças nas taxas de con-
taminação das feridas de 120 pacientes com fratura de quadril 
quando comparados aos pacientes com ou sem o uso de CIAs 
[9], enquanto um estudo clínico randomizado em cirurgia car-
díaca comparando o uso CIAs a nenhum campo adesivo mos-
trou contaminação bacteriana mais precoce e maior após o uso 
de CIAs[10].

Ainda que existam algumas evidências que sugiram que a 
contaminação bacteriana é reduzida com os CIAs impregnados, 
em cirurgias não ortopédicas, não há evidências que demons-
trem que os mesmos resultem em uma diminuição significati-
va nas taxas de infecção. Isso é provável porque a maioria dos 
estudos é não conclusiva, dada a relativa raridade de IAPs ou 
ISC. Em uma recente revisão Cochrane de 3.082 pacientes, We-
bster et al. descobriram que uma proporção maior de pacientes 
desenvolveu infecções do sítio cirúrgico com CIAs do que em 
pacientes nos quais nenhuma cobertura foi usada (p = 0,03) [1]. 
No entanto, nenhuma diferença foi encontrada quando foram 
utilizados CIAs impregnados com iodoforados (1,03, intervalo 
de confiança [IC] 95%, 0,06 a 1,55, p = 0,89). Há necessidade 
de estudos que avaliem o efeito de CIAs impregnados com iodo 
nas taxas de infecção nas artroplastias totais do quadril e nas 
artroplastias totais do joelho, uma vez que não foram realizados 
estudos clínicos sobre esse assunto.
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QUESTÃO 9: O uso de ataduras ou de meias impermeáveis ao redor do tornozelo e extremidade 
afetam a taxa de infecções subseqüentes no local cirúrgico/infecções articulares periprotéticas 
(ISC/IAPs) em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Na ausência de evidências, propomos que uma meia impermeável sempre seja utilizada para cobrir a pele despre-
parada, a fim de evitar potencial contaminação do campo cirúrgico. Meias impermeáveis podem ser mais resistentes ao encharcamento  
durante a cirurgia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 5%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Acredita-se que as bactérias acessem as feridas cirúrgicas 

através de uma flora transportada pelo ar ou através de contami-
nação direta pela microbiota natural do paciente. A microbiota 
cutânea é uma fonte comum de infecções, razão pela qual as pre-
parações antimicrobianas apropriadas para a pele são de grande 
importância no centro cirúrgico.

Uma fonte comum de contaminação é o pé. Uma meia im-
permeável forma uma barreira também impermeável e é usada 
para proteger o local cirúrgico da contaminação bacteriana. Isto 
é especialmente importante porque os pés são frequentemente 
manipulados por cirurgiões e assistentes durante os procedi-
mentos de artroplastia de quadril e joelho.

As meias protetoras são feitas de material não-tecido e são 
projetados para uso único. A eficácia de campos não-tecidos na 
prevenção da contaminação foi comprovada [1]. As meias de al-
godão ou impermeável são projetados principalmente para isolar 
a microbiota do pé do local a ser operado e, além disso, fornecer 
cobertura circunferencial da parte inferior da perna, incluindo a 
fossa poplítea. Não há evidências definitivas na forma de um es-
tudo controlado randomizado para sugerir se existem diferenças 
nas taxas de infecção profunda ou superficial com o uso da meia.

Outra preocupação é se a meia deva ser usada sobre o pé 
onde tenha sido realizada antissepsia ou não. Em 2012, Boekel 
et al. experimentalmente utilizaram pó ultravioleta fluorescente 
em voluntários e compararam a contaminação do pó próximo 
ao local cirúrgico com a aplicação do mesmo, abaixo do joelho 
versus acima do joelho. O pé não havia sido submetido a antis-
sepsia, apenas o local cirúrgico. Houve uma disseminação signi-
ficativa do pó até 71,8% proximalmente no grupo de aplicação 
acima do joelho. A conclusão mais importante deste estudo foi 
que uma meia deve ser usada em conjunto com a preparação do 
pé [2].

Este trabalho foi testado ainda por Marvil et al. em 2014, 
quando a E. coli não patogênica foi aplicada em pés de cadáveres, 
comparando os que foram preparados com clorexidina com os 
desprerados, utilizando-se uma meia impermeável até o meio da 
coxa. A contaminação bacteriana em vários locais, incluindo pé, 
tornozelo, 12 cm, 24 cm e 36 cm proximal ao tornozelo foram 
avaliados. No grupo do pé não preparado, foram encontradas 

contaminações significativas, como proximal de 24 cm da ar-
ticulação do tornozelo, enquanto que nenhuma contaminação 
foi encontrada em qualquer local do grupo preparado. O mérito 
deste estudo em relação ao anterior foi que o grupo utilizou um 
microrganismo não patogênico em vez de um pó, que pode ter 
características de adesão diferentes [3].

Em sua recente revisão em 2016, Ratto et al. questionaram 
o papel das meias estéreis na prevenção de infecções periproté-
ticas [4]. Os autores destacaram ainda a relevância de inúmeros 
fatores de confusão pré-operatórios, intraoperatórios e pós-ope-
ratórios que podem ser de maior impacto como causadores de 
infecção profunda. 

Um estudo de 2014 sobre a contaminação de luvas, feito por 
Makki et al. , não constatou nenhuma incidência de contamina-
ção por luvas do auxiliar, que estava segurando o pé preparado 
com a meia, ocorreu durante o preparo da pele e colocação dos 
campos [5]. Em vez disso, a colocação dos campos por si só, 
levou ao potencial máximo de contaminação, especialmente nas 
cirurgias de quadril. Assim, outros aspectos poderiam potencial-
mente ser mais preocupantes do que o tipo de meia usada com 
no preparo dos pés.
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JUSTIFICATIVA
A técnica anestésica pode ser um fator de risco modificá-

vel para o desenvolvimento de complicações infecciosas após 
ATQ ou ATJ [1]. Existem 16 estudos observacionais [1-16] e 
2 revisões sistemáticas [17-18] comparando o tipo de aneste-
sia com os riscos de ISC após artroplastia. Nove estudos asso-
ciaram NA com riscos reduzidos de ISC após ATQ [2-3], ATJ 
[4-6] ou coortes combinadas de ATQ/ATJ [1,7–9]. O primeiro 
estudo retrospectivo de 3.081 pacientes de um banco de dados 
nacional em Taiwan descreveu um benefício protetor da NA [1]. 
Três revisões em larga escala do Programa Nacional de Melhoria 
da Qualidade Cirúrgica do American College of Surgeons (ACS-
-NSQIP) concluíram que a AG estava associada à mais infecções 
de feridas, e também, a todas as outras complicações do que a 
NA [3-5]. Quatro estudos adicionais de larga escala amostraram 
bancos de dados institucionais [6], do sistema de saúde [7-8] ou 
de vigilância [9] e associaram NA com menor incidência de ISC 
pós-artroplastia. Um grande estudo prospectivo de 30 anos de 
ISC após ATQ realizadas por um único cirurgião, não encontrou 
influências gerais da escolha anestésica nas ISC [10]. No entan-
to, NA foi associada a riscos reduzidos de transfusões sanguíneas 
e, ao evitar transfusões, a incidência de ISC também reduziu.

Sete estudos observacionais concluíram que não há influên-
cia do tipo de anestesia nos riscos de ISC após ATQs [10-11], 
ATJs bilaterais [12] ou em coortes combinadas de ATQ/ATJ 
[13–16]. No entanto, dois estudos descobriram que a NA esta-
va associado à diminuição da incidência de infecções sistêmicas 
gerais em comparação com a AG (incluindo ISC, sepse, infec-
ções do trato urinário e pneumonia) [11-12]. Um estudo de ca-
so-controle de ATQ/ATJ primárias e de revisão, não encontrou 
efeitos do tipo de anestesia no desenvolvimento de ISC [14]. Os 
seis estudos populacionais restantes derivaram dados do ACS-
-NSQIP [11], administrativos [12,16], registros conjuntos [15] 
ou bancos de dados institucionais [10,13] e não encontraram 
associações entre tipo de anestesia e ISC.

Há duas revisões sistemáticas [17-18], com uma meta-análi-
se [18], abordando este tópico. Os resultados foram conflitantes, 
com uma revisão sistemática/metaanálise concluindo que NA 
diminui o risco de ISC pós-artroplastia [18] e o outro não en-
controu influência dos tipos de anestésicos nas ISC após artro-
plastias totais [17]. Notavelmente, a última revisão sistemática 
incluiu menos da metade do número de estudos analisados.

Em resumo, a maioria das evidências disponíveis que inves-
tigam as ISC após a artroplastia total é de natureza retrospectiva 
ou de dados coletados prospectivamente, derivados de grandes 
bancos de dados. No entanto, a qualidade geral do estudo foi de 
moderada a alta, com base na avaliação individual da qualidade 
do estudo. A evidência (1) favorece o uso de NA, comparado 

com GA ou (2) não mostra nenhum efeito da escolha do anesté-
sico em reduzir os riscos de ISC após ATQs/ ATJs. Visto que não 
há evidência para apoiar o uso de AG para minimizar os riscos 
de ISC após artroplastia e a preponderância dos dados disponí-
veis apoia NA, recomendamos fortemente a NA, quando possí-
vel, como a anestesia preferida para ATQ/ATJ.
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QUESTÃO 1: O tipo de anestesia, geral (AG) vs. neuroaxial (NA) influencia o risco de infecções 
subsequentes do sítio cirúrgico/infecções periprotéticas (ISC/IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Comparado à AG, a NA parece estar associada à redução do risco de ISC/IAP após artroplastia total do quadril 
(ATQ) e artroplastia total do joelho (ATJ).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 76%, Discordam: 12%, Abstenção: 12% (Grande Maioria, Consenso Forte)
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JUSTIFICATIVA
Existem vários benefícios propostos da anestesia neuroaxial 

em comparação a anestesia geral para cirurgia articular, incluin-
do menos complicações pulmonares e cardíacas, infecções do 
sítio cirúrgico e eventos tromboembólicos venosos, bem como 
uma redução na mortalidade [1]. No entanto, alguns cirurgiões e 
anestesistas consideram a presença de uma infecção ativa como 
uma contraindicação para administrar anestesia neuroaxial de-
vido aos riscos de contaminar o canal vertebral. Essa preocupa-
ção decorre de relatos de casos de pacientes que desenvolveram 
meningite bacteriana grave, abscessos epidurais ou osteomielite 
vertebral após anestesia raquidiana ou peridural [2,3]. 

Em um estudo histórico envolvendo militares de 1919, cin-
co dos seis pacientes com bacteremia durante uma punção lom-
bar de rotina desenvolveram meningite subsequentemente [4]. 
Dos 1.089 pacientes bacterêmicos, 2,1% dos pacientes que rece-
beram punção lombar e 0,8% dos pacientes que não receberam 
punção lombar desenvolveram meningite [5]. Em um terceiro 
estudo, 27% das crianças com sepse pneumocócica submetidas 
à punção lombar desenvolveram meningite, em comparação 
com 22% das crianças com sepse pneumocócica que não reali-
zaram punção lombar [6]. No entanto, a septicemia bacteriana, 
por si só, é um fator de risco para meningite e é provável que 
os pacientes indicados para uma punção lombar fossem os que 
já apresentavam maior risco de desenvolvimento de meningite. 
Em pacientes sem uma fonte infecciosa ativa, a incidência de 
infecção do SNC relatada é baixa, em torno de 0,04% [7-9].

Grandes estudos em pacientes submetidos a procedimen-
tos ortopédicos por infecções, que receberam raquianestesia, 
fornecem evidências moderadas a fortes de segurança. Dos 474 
pacientes submetidos à remoção de uma prótese infectada com 
anestesia neuroaxial, nenhum paciente desenvolveu abscesso 
epidural ou meningite [10]. Houve um único caso de abscesso 
epidural e nenhum caso de meningite em 764 operações reali-
zadas para tratamento de infecções perioperatórias (IAPs) com 
anestesia neuroaxial [11]. Há evidências adicionais a considerar 
fora das cirurgias ortopédicas. Em duas revisões retrospecti-
vas de 531 e 319 mulheres com corioamnionite que receberam 
anestesia peridural ou raquianestesia, não houve relatos de abs-
cessos epidurais ou meningite [12,13]. 

Da mesma forma, não houve complicações infecciosas do 
SNC em 46 crianças que receberam peridural para analgesia 
pós-operatória após toracotomia para empiema [14].

Embora não existam estudos randomizados comparando a 

segurança da anestesia neuroaxial e geral em pacientes com in-
fecções articulares, as evidências sugerem que infecções relacio-
nadas a procedimentos ortopédicos não devem ser consideradas 
contraindicações ao uso de anestesia neuroaxial.
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QUESTÃO 2: A anestesia regional pode ser administrada a pacientes com infecções ortopédicas?

RECOMENDAÇÃO: Sim. As complicações infecciosas do sistema nervoso central (SNC), como meningite, abscessos epidurais ou osteo-
mielite vertebral são extremamente raras quando a anestesia regional é administrada a pacientes com infecções, após um procedimento 
ortopédico. No entanto, os benefícios potenciais da anestesia neuroaxial provavelmente superam quaisquer possíveis riscos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 3%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)
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JUSTIFICATIVA
A cirurgia ortopédica pode ser realizada sob anestesia ge-

ral ou neuroaxial (AG ou NA). Além reduzir a necessidade de 
sedativos e analgésicos opiáceos, a NA está associada a meno-
res taxas de complicações pós-operatórias e menor tempo de 
internação em comparação com a AG, após cirurgias de mem-
bros inferiores [1-4]. A NA também diminui as incidências de 
infecções do sítio cirúrgico (ISC) pós-operatórias após artro-
plastia total (AT), diminuindo o tempo operatório, melhorando 
a oxigenação tecidual e oferecendo uma melhor capacidade de 
manter a normotermia [5].

Apesar de seus inúmeros benefícios, a NA pode ter graves 
complicações infecciosas, vasculares e neurológicas, embora as 
taxas dessas complicações sejam extremamente baixas. As com-
plicações infecciosas podem resultar em morbidade e mortali-
dade devastadoras, como abscesso, meningite, paralisia ou mor-
te [6]. Incidências de complicações infecciosas após a NA têm 
sido relatadas entre 0,05 e 0,001% [6]. Pumberger et al. anali-
saram mais de 100.000 casos consecutivos de AT utilizando NA 
e encontraram hematoma epidural em apenas oito pacientes, 
refletindo uma incidência de 0,007% [7].

Um dos fatores de risco para meningite e abscesso epidural, 
após anestesia peridural ou raquidiana, pode ser sepse pré-exis-
tente ou bacteremia [8-10]. Em um recente estudo retrospec-
tivo de 101 abscessos epidurais da coluna vertebral, a bactere-
mia foi a causa mais comumente identificada (26%) [11]. Uma 
Força-Tarefa da Sociedade Americana de Anestesiologistas, em 
2017, relatou que a NA é apenas relativamente contra-indica-
do na presença de bacteremia, mas o estado clínico do paciente 
também deve ser levado em consideração. A decisão de realizar 
uma técnica neuroaxial deve ser determinada individualmente 
e a antibioticoprofilaxia deve ser considerada, antes do proce-
dimento [8].

A segurança da anestesia espinhal e peridural em pacien-
tes com infecções localizadas foi demonstrada na literatura 
[12–16]. Goodman et al. estudaram a segurança da NA em 531 
pacientes com corioamnionite. Nenhum dos pacientes desen-
volveu complicação infecciosa [12]. Com relação às infecções 
da coluna vertebral e NA, a analgesia peridural controlada pelo 
paciente pode ser administrada em pacientes com espondilodis-
cite tratada cirurgicamente, conforme evidenciado pelo estudo 
realizado por Gessler et al. [16]

Até onde sabemos, existem apenas dois artigos originais 
diretamente relacionados à questão de se a NA é segura em 
pacientes com infecções musculoesqueléticas ativas [13,15]. 
Gritsenko et al. avaliaram retrospectivamente 474 pacientes 
que foram submetidos a remoção de uma artroplastia infectada 
após receberem NA [13]. Nesta coorte, 4,2% tinham bacteremia 
e 88% tiveram culturas intraoperatórias positivas. Nenhum dos 
pacientes desenvolveu meningite ou abscessos epidurais, mas 
um paciente desenvolveu um abscesso do músculo psoas. Os au-
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QUESTÃO 3: É seguro usar a anestesia neuroaxial (NA) em pacientes com infecção musculoes-
quelética ativa?

RECOMENDAÇÃO: Sim. O uso da NA é seguro em pacientes com infecções periprotéticas (IAPs) sem septicemia. Há evidências limita-
das sobre o uso de NA em pacientes com septicemia ou outras infecções musculoesqueléticas ativas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 3%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

tores recomendam que nenhum cateter peridural permaneça no 
local após o procedimento cirúrgico.

Rasouli et al. estudaram 539 pacientes submetidos à revisão 
da artroplastia devido às IAPs [15]. Um total de 134 pacientes 
recebeu NA, 143 receberam AG e 260 receberam combinação 
de GA e NA. Não houve casos de meningite, mas um paciente 
desenvolveu um abscesso epidural após o uso de NA. É impor-
tante notar que este paciente teve seis cirurgias de revisão du-
rante um período de 42 dias, 2 sob NA e 4 sob AG. Além disso, o 
diagnóstico de abscesso peridural foi feito 36 dias após o último 
procedimento. O abscesso foi drenado e o paciente recebeu alta 
em boas condições. Os autores concluíram que a incidência de 
infecção do sistema nervoso central após NA para IAP é extre-
mamente rara e a NA pode ser considerada segura nas cirurgias 
para IAPs[15].

Segundo os estudos de Gritsenko et al. e Rasouli et al., NA 
pode ser considerada uma opção segura durante as cirurgias 
de revisão de IAP [13,15]. Extrapolando os resultados da IAP 
[13,15], da coluna [16] e da literatura obstétrica [12], a NA 
pode ser segura em outros casos de infecção musculoesquelé-
tica ativa, mas não há evidências suficientes para essa questão 
em particular. A decisão de qual técnica anestésica usar em in-
fecções musculoesqueléticas ativas deve ser determinada indi-
vidualmente, considerando o estado atual e as comorbidades do 
paciente. Além disso, deve-se ter cautela especialmente em pa-
cientes com septicemia. Os inúmeros benefícios da NA também 
devem ser considerados neste processo de tomada de decisão.
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QUESTÃO 1: O número de indivíduos na sala operatória (SO) afeta a taxa de infecção do sítio ci-
rúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP)? Em caso afirmativo, quais estratégias devem 
ser implementadas para reduzir o tráfego na sala de cirurgia?

RECOMENDAÇÃO: Sim. O número de indivíduos na sala de cirurgia e as aberturas das portas (AP) durante a artroplastia total (AT) estão 
correlacionados com o número de partículas transportadas pelo ar na sala de cirurgia. O aumento de partículas suspensas no ar na sala 
de cirurgia pode predispor a IAPs subsequentes. Portanto, o tráfego na sala operatória deve ser mínimo. Múltiplas estratégias, descritas 
abaixo, devem ser implementadas para reduzir o tráfego no centro cirúrgico durante procedimentos ortopédicos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 98%, Discordam: 2%, Abstenção: 0% (Unânime, Consenso Muito Forte)

1.11. PREVENÇÃO: SALA CIRÚRGICA - EQUIPE 

JUSTIFICATIVA
Foi relatado que o número de pessoas e aberturas das por-

tas da sala cirúrgica interrompe o fluxo de ar [1–4] e, portanto, 
afeta a qualidade do ar na sala de cirurgia. No entanto, não existe 
estudo de alto nível de evidência, para vincular diretamente o 
tráfego na SO ao desenvolvimento de IAPs. A natureza multi-
variada das IAPs, bem como sua baixa incidência, requer uma 
enorme população de estudo para avaliar diretamente a influên-
cia do tráfego na SO em IAPs, o que é tecnicamente difícil.

Não há consenso sobre os melhores métodos de monito-
ramento da qualidade do ar na SO [5–9]. Embora a contagem 
de partículas seja menos exigente e mais padronizada do que a 
amostragem microbiológica, as informações obtidas são indire-
tas. Além disso, as contagens de partículas de ar não podem pre-
ver com precisão a contaminação microbiana do ar da SO [10].

O número de pessoas na SO e o número de AP foram reco-
nhecidos como as principais fontes de aumento do número de 
partículas no ar da SO [5,11,12]. Vários estudos observacionais 
demonstraram uma relação positiva entre o número de indiví-
duos e aberturas das portas e o número de partículas aerosso-
lizadas na SO [3,11,13,14]. Ritter et al. [15] relataram que as 
contagens bacterianas foram 34 vezes maiores quando cinco ou 
mais pessoas estavam presentes, em comparação com uma SO 
vazia.

As aberturas de portas da SO podem levar ao aumento 
das taxas de contaminação por dois mecanismos. Primeiro, as 
frequentes AP na sala de cirurgia estão vinculadas ao número 
de funcionários na sala de cirurgia durante as operações [16]. 
Segundo, as APs criam turbulência entre dois espaços e inter-
rompem o fluxo laminar positivo do centro cirúrgico, o que 
pode levar subsequentemente a uma disseminação mais rápida 
de bactérias e partículas transportadas pelo ar para o campo ci-

rúrgico [1,13,17,18]. Andersson et al. [14] mostraram uma cor-
relação positiva entre as taxas de fluxo de tráfego e contagens 
bacterianas no ar em procedimentos ortopédicos. Eles também 
identificaram uma correlação direta entre o número de pessoas 
presentes na SO e as contagens bacterianas. Quraishi et al. [19] 
demonstraram uma correlação direta entre o nível de atividade 
das APs e a precipitação bacteriana no campo estéril. Além dis-
so, Lynch et al. [20] mostraram uma relação exponencial entre 
o número de APs e o número de pessoal na sala de cirurgia. Em 
sua série, pedidos de informações foram o principal motivo para 
a maioria das APs.

Vários estudos avaliaram as incidências e causas de APs 
durante as ATs eletivas [8,18,20–22]. Foram relatadas taxas de 
0,19/min a 0,65/min de APs para as artroplastias primárias, e 
0,84/min para revisões [3,18,20,21]. A maior porcentagem de 
APs ocorreu durante os períodos de pré-incisão [18] ou pós-
-incisão [10]. A maior parte do tráfego se constituiu por enfer-
meiras circulantes, seguidas pelos representantes de empresas 
de implantes cirúrgicos e depois pela equipe de anestesia e or-
topedia [18,20,21]. A única razão relatada com mais freqüência 
para as APs é obter suprimentos além de coleta e transferência 
de informações. Várias entradas e saídas em campo durante o 
procedimento, rotação da equipe para descansos, conversas com 
colegas no corredor, coordenação com pessoal de enfermagem 
e anestesia também foram relatados como motivos para APs 
[18,21]. É importante notar que a taxa de tráfego de pessoas 
injustificado foi consideravelmente alta entre os diferentes es-
tudos [8,18].

Estudos experimentais, observacionais e de simulação 
avaliaram a influência do tráfego de AP no ambiente da SO 
[4,13,23–26]. Mears et al. [23] identificaram que a abertura de 
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portas em 77 de 191 ATs superou a pressão positiva da SO, per-
mitindo que o fluxo de ar fosse revertido do corredor para a 
sala de cirurgia. A perda de pressão positiva da SO foi um fenô-
meno transitório, porém o tempo necessário para a recuperação 
da pressurização era desconhecido. Pelo contrário, Weiser et al. 
[4] relataram que a pressão positiva não foi reduzida durante 
abertura de uma única porta, porém eles descobriram que o ar 
externo contaminado entrou na sala de cirurgia se duas portas 
(interna e externa) foram simultaneamente abertas. Em seu es-
tudo, a recuperação da pressão da SO levou cerca de 15 segun-
dos após uma AP. Eles apoiaram que a contaminação por AP era 
mais provavelmente atribuível aos efeitos do pessoal que entra 
no centro cirúrgico, e não como causa primária das APs. Além 
disso, Rezapoor et al. [25] demonstraram que o fluxo de ar la-
minar era protetor contra as influências negativas do número 
de pessoas e parcialmente das APs. Smith et al. [13] também 
mostraram que as unidades formadoras de colônias de bactérias 
cultivadas em placas, colocadas em recipientes estéreis no cen-
tro cirúrgico durante a operação, estavam negativamente asso-
ciadas com quaisquer APs e com a função do fluxo de ar laminar.

Uma tendência crescente nas IAPs está associada ao alto 
tráfego na SO [2,11,17,27]. Pryor et al. [27] demonstraram uma 
correlação positiva, porém não significativa, entre o número to-
tal de pessoas que ingressam na sala de cirurgia e as taxas de 
infecção. Em uma coorte de 2.864 pacientes operados, a taxa 
de infecção foi de 1,52% quando menos de 9, e, 6,27% quando 
mais de 17 pessoas diferentes entraram na sala de cirurgia. Estu-
dos observacionais transversais avaliaram os efeitos de medidas 
para controlar o tráfego na SO e o número de pessoas como uma 
estratégia preventiva na redução de IAPs [1,8,18,28]. Knobben 
et al. [28] observaram que medidas sistêmicas e comportamen-
tais no centro cirúrgico, incluindo a limitação de atividades des-
necessárias e indivíduos no centro cirúrgico, podem levar a uma 
redução significativa na incidência de drenagem persistente de 
feridas e IAPs superficiais, bem como uma diminuição não sig-
nificativa de infecções profundas. No entanto, foi difícil deter-
minar a influência de cada medida nos resultados finais.

Inúmeras estratégias têm sido propostas para reduzir o 
tráfego da SO e subsequente contaminação do ambiente. Estes 
incluem: (1) Limitação do número de pessoas que estão presen-
tes durante procedimentos ortopédicos - observadores, residen-
tes, pesquisadores e fornecedores externos devem ser manti-
dos ao mínimo [3,18]; (2) Armazenamento dos instrumentos 
frequentemente utilizados na sala de cirurgia; (3) educação 
adequada do pessoal do centro cirúrgico em relação às possíveis 
correlações entre o tráfego na SO e infecções [4,13,18,20]; (4) 
Planejamento e preparos pré-operatórios cuidadosos, de modo a 
ter todos os suprimentos e implantes necessários na SO [18,26]; 
(5) Redução do tráfego na SO usando intervenções verbais para 
o pessoal de sala [1]; (6) Bloqueio da porta externa imediata-
mente após a entrada do paciente na sala de cirurgia com en-
trada somente pelas portas internas [4,13,21]; (7) Minimização 
da rotação do pessoal durante cada AT idealmente para zero 
[21]; (8) Uso do intercomunicador para comunicação com a 
porta externa [3]; (9) Nenhuma abertura de porta para visitas 
sociais, discussão clínica ou suprimentos anestésicos para o pró-
ximo caso; (10) Uso de alarme de porta para diminuir APs [29]; 
(11) Proibição do pessoal para entrar ou sair do centro cirúrgi-
co desnecessariamente e (12) Abrir o equipamento necessário 
tão próximo quanto possível do momento da incisão, a fim de 
reduzir a exposição dos instrumentos estéreis ao aumento do 
tráfego [18].
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QUESTÃO 2: O risco de infecção do sítio cirúrgico/infecção periprotética (ISC/IAP) aumenta 
quando o cirurgião que realiza o procedimento de artroplastia apresenta uma infecção do trato 
respiratório superior?

RECOMENDAÇÃO: É improvável que o risco de ISC/IAP seja aumentado em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos quando 
o cirurgião ou a equipe cirúrgica apresentar infecção do trato respiratório superior.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado.

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 85%, Discordam: 8%, Abstenção: 7% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Os relatos de transmissão do vírus da hepatite B (HBV), 

vírus da hepatite C (HCV) e vírus da imunodeficiência huma-
na (HIV) de profissionais de saúde para pacientes durante pro-
cedimentos invasivos, levantaram a questão de se os médicos 
infectados com doenças das vias aéreas superiores deveriam 
realizar procedimentos ortopédicos invasivos, como artroplas-
tia. [1,2]. Foi sugerido anteriormente que os cirurgiões porta-
dores de HBV, HCV e/ou HIV não devem (forte recomendação: 
contra) realizar cirurgias de artroplastia como, quadril, joelho, 
ombro e cotovelo, cirurgia de coluna aberta e/ou cirurgias pél-
vicas por causa do alto risco de transmissão da doença para os 
pacientes [3]. No entanto, sabe-se muito pouco sobre os riscos 
de um aumento de ISC/IAP quando o cirurgião que faz a artro-
plastia tem uma infecção respiratória alta. Por outro lado, Na-
valkele et al. demonstraram que as infecções do sítio cirúrgico 
tinham maior probabilidade de se desenvolver em pacientes que 
tiveram infecções do trato respiratório nos 30 dias anteriores à 
cirurgia (20 vs.6,6%, odds ratio (OR): 3,42; IC 95% 1,62 a 7,22, 
p = 0,0034) [4].

A contaminação do local cirúrgico por partículas transpor-
tadas pelo ar é atribuível em alguns casos ao assentamento di-
reto das partículas na ferida. As gotículas com menos de 5 μm, 
produzidas com tosse e espirro, podem contaminar o local da 
cirurgia se o cirurgião não utilizar a paramentação corretamen-
te [5]. Se os principais patógenos responsáveis pelo resfriado 
comum, rinite e influenza (rinovírus, coronavírus, vírus pa-
rainfluenza, vírus influenza, vírus sincicial respiratório) geral-
mente não são responsáveis por ISC, outros microorganismos 
que são comumente associados a uma doença respiratória viral, 
como Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativo , 
Streptococcus , bactérias gram-negativas e S. aureus resistente à 
meticilina (MRSA) (medindo 0,2 - 5 μm) podem aderir às gotí-
culas e formar unidades formadoras de colônias (UFCs) sendo 
infectantes à curto alcance (menos de 1 metro), teoricamente 
levando a ISC.  

Nas salas cirúrgicas destinadas à realização de artroplastia 
de joelho e quadril, a contagem bacteriana deve ser obrigatoria-
mente inferior a 10 UFCs para ATQ e ATJ [6].

Um espirro pode gerar até 40.000 gotículas, [7] que podem 
evaporar para produzir gotículas de 0,5 a 12 μm, enquanto uma 

tosse pode gerar cerca de 3.000 núcleos de gotas, o mesmo nú-
mero que falar por 5 minutos [8].

Apesar de todos esses riscos potenciais, há fortes evidências 
de que equipamentos de proteção individual (EPIs), incluindo 
aventais, máscaras faciais e luvas, além das habituais precau-
ções de contato (ou seja, lavagem das mãos, evitando tocar nas 
membranas mucosas dos olhos, nariz e boca), são eficazes na 
redução das transmissões de doenças do cirurgião para paciente 
[9,10]. Além disso, muitos fatores ambientais controláveis em 
salas operatórias padrões (ou seja, temperatura, umidade, fluxo 
de ar e radiação ultravioleta) afetam a viabilidade de um agen-
te infeccioso, reduzindo ainda mais os riscos de transmissão de 
doenças e IAPs [11-14].

Como resultado, concluímos que o uso generalizado de 
EPIs, além das precauções usuais de contato, protege o paciente 
suscetível da transmissão da doença e do desenvolvimento da 
IAP. No entanto, a falta de evidências de alto nível resulta em um 
nível moderado de força para essa recomendação.
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QUESTÃO 3: A técnica, duração ou o agente utilizado para a lavagem cirúrgica das mãos pelo ci-
rurgião e pelo pessoal da sala de cirurgia altera o risco do paciente desenvolver infecções do sítio 
cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Desconhecido. O preparo cirúrgico das mãos deve ser realizado por lavagem tradicional com água e sabão antimi-
crobiano adequados ou com um agente apropriado de limpeza à base de álcool.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado.

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 5%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Múltiplas revisões de literatura foram realizadas a fim de 

estudar este assunto, no entanto, nenhuma delas foi capaz de 
mostrar impacto entre as diferentes antissepsias cirúrgicas e as 
taxas de ISC. Há evidências indicativas de que as escovas para as 
mãos à base de álcool reduzem em maior proporção as unidades 
formadoras de colônia (UFCs) nas mãos do que a lavagem tra-
dicional e causam menos danos à pele comparativamente [1-7].

Uma revisão de banco de dados da Cochrane foi publicada 
em 2016, avaliando o efeito de diferentes antissepsias cirúrgicas 
na prevenção de ISC. Eles compararam os efeitos de diferentes 
técnicas (ou seja, esfregar as mãos vs lavagem das mãos), produ-
tos (ou seja, diferentes formulações com álcool x sabão comum 
x sabão com ativos) e tempos de aplicação para o mesmo produ-
to. A conclusão foi que não há evidências conclusivas de que um 
tipo de antissepsia da mão seja melhor que outro para redução 
de ISC [2]. A revisão conclui que há evidências de que a capa-
cidade em reduzir as UFCs é diferente, mas os resultados clíni-
cos desses achados não são claros. As escovas com gluconato de 
clorexidina (GCE) podem reduzir o número de UFCs nas mãos, 
em comparação com as escovas impregnadas com iodopovido-
na (PVPI). Escovas com álcool e antissépticos adicionais pode 
reduzir UFCs em comparação com escovas a base de água [2].

Esta revisão também avaliou a duração da antissepsia da mão 
e concluiu que um esfregaço de três minutos reduziu as UFCs na 
mão em comparação com uma lavagem de dois minutos, mas foi 
uma evidência de fraca qualidade. Além disso, os achados sobre 
uma escovação inicial mais longa e durações subsequentes de 
lavagem não são consistentes. Também não está claro se esco-
vas e limpadores de unhas têm um impacto no número de UFCs 
que permanecem na mão. A revisão Cochrane afirma que quase 
todas as evidências disponíveis sobre a antissepsia das mãos são 
de baixa ou muito baixa qualidade [2].

As recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre 
medidas pré-operatórias para prevenção de ISC, publicadas em 
2016, afirmam que as evidências gerais, classificadas como de 
qualidade moderada, não mostraram diferenças entre álcool e 

sabão na lavagem das mãos e redução das ISC. Eles também con-
cluíram que, estudos usando UFCs das mãos dos participantes 
como defecho, mostraram que algumas escovas com álccol são 
mais eficazes do que a lavagem com água e sabão antiséptico ou 
simples. No entanto, a relevância deste resultado para os riscos 
de ISC é incerta [1].

Oriel et al. publicaram um estudo em 2017 no qual os auto-
res relataram a incidência de ISC após a introdução de escovas 
com álccol como alternativa a lavagem tradicional. As taxas de 
ISC para escovação tradicional (n = 4.051) e a base de álcool (n 
= 2.293) foram semelhantes (1,8 vs. 1,5%, p = 0,31) [6,7]. Além 
disso, em 2016, Oriel e Itani descobriram que nenhum dos es-
tudos de ISC mostrou qualquer benefício de um tipo de produto 
sobre outro, embora a literatura mostre a inferioridade de PVPI 
tanto para GCE quanto para álcool etílico (AE). O álcool etílico 
frequentemente ultrapassa o GCE em testes não clínicos in vivo. 
Ambas, as escovas, á base de álcool e GCE, são preferidas ao 
PVPI para a antissepsia cirúrgica da mão [3].

Em 2015, Shen et al. realizaram um estudo para comparar 
a escovação cirúrgica convencional com uma escova à base de 
álcool para avaliar a eficácia antimicrobiana. Eles coletaram 
amostras das mãos para culturas antes e depois das cirurgias. As 
taxas de cultura positiva nos que utilizaram escovas à base de 
álcool foram: 6,2% antes das operações e 10,8% após as opera-
ções. Ambas as taxas foram menores do que a lavagem cirúrgica 
convencional (47,6% antes das operações [p <0,001], e 25,4% 
após as operações [p = 0,03]). A análise multivariada mostrou 
que escova á base de álcool foi um fator de proteção significativo 
para culturas positivas das mãos [5].

Liu et al. publicaram uma revisão em 2016 na qual os auto-
res estudaram as influências da antissepsia das mãos sobre as 
taxas de ISC e integridade da pele. Eles defendem as escovas 
à base de álcool, porque ela parece causar menos danos à pele 
do que os protocolos tradicionais de lavagem, mas é tão eficaz 
quanto a tradicional. Alguns estudos demonstraram conformi-
dade relativamente baixa para o tempo ideal de lavagem e téc-
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nicas por profissionais que usam lavagem tradicional e os que 
utilizam escovas á base de álcool [4].
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QUESTÃO 4: O tipo de touca usada pelo pessoal da sala cirúrgica é importante?

RECOMENDAÇÃO: Desconhecido. As evidências sugerem que, como a higiene normal, a lavagem diária e o banho, não resultam em 
descontaminação bacteriana do pessoal da sala de cirurgia, e assim alguma forma de cobertura descartável da cabeça é prudente. Se isto 
toma a forma de um gorro, bouffant ou capacete é desconhecido. Recomendamos que a touca cubra todo o couro cabeludo, orelhas e 
pêlos faciais.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado.

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 4%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O cabelo humano serve como um reservatório para a dis-

persão de bactérias e como uma fonte potencial de contamina-
ção no centro cirúrgico [1]. Summers et al. cultivaram bactérias 
do cabelo de pacientes internados, funcionários do hospital e 
pacientes ambulatoriais e as compararam com estado de por-
tador nasal, descobrindo que a colonização por Staphylococcus 
aureus era ainda mais comum no cabelo do que nas narinas [1]. 

É fundamental determinar a touca cirúrgica mais apropria-
da para limitar a propagação bacteriana e a descamação da pele/
cabelo do pessoal de centro cirúrgico, a fim de minimizar a po-
tencial contaminação, mesmo com a maioria dos sistemas de 
ventilação modernos [2].

     Um estudo de 1991 recomendou a descontinuação do uso 
de toucas/gorros na equipe do centro cirúrgico e determinou 
que ventilação adequada e o fluxo laminar eram suficientes para 
combater a dispersão bacteriana, pois os autores não encontra-
ram reduções significativas na contagem de partículas bacteria-
nas com o uso de protetores da cabeça [3]. Entretanto, evidên-
cias conflitantes surgiram quando um estudo de Fridberg et al. 
[4] demonstrou que os contaminantes aéreos eram três a cinco 
vezes maiores (p <0,001) na ausência de toucas. Além disso, eles 
descobriram que a contaminação da ferida sem o uso das toucas 
aumentou em 60 vezes em comparação com o uso das mesmas. 
Os autores concluíram que as unidades de fluxo-laminar devem 
ser questionadas no que diz respeito à substituição do uso de 
toucas e ao risco de contaminação da superfície cirúrgica.

Atualmente, há poucos estudos publicados na última década 
comparando diferentes tipos de toucas, seus efeitos na contagem 
de bactérias no ambiente e na esterilidade do sítio cirúrgico. Um 
estudo recente de Markel et al. [5] investigou o grau de conta-
minação aérea com diferentes tipos de proteção (toucas descar-
táveis, gorros descartáveis e bonés de tecido) no centro cirúrgi-
co durante procedimentos cirúrgicos simulados padronizados. 
Eles mediram o número de partículas com 0,5 μm e 1,0 μm e 

descobriram que havia um número significativamente maior de 
partículas transportadas pelo ar quando se usavam gorros des-
cartáveis em comparação com os bonés cirúrgicos (p <0,05). 
Não houve diferenças significativas observadas em partículas 
transportadas pelo ar após a amostragem ativa, quando se com-
param toucas e gorros descartáveis. No entanto, para a análise 
passiva bacteriana, determinou-se que as toucas permitiam uma 
quantidade significativamente maior de dispersão bacteriana no 
campo estéril em comparação com os gorros descartaéis que re-
cobrem todas a cabeça (p <0,05). Eles concluíram ainda que as 
toucas descartáveis tinham maior permeabilidade /porosidade e 
produziam níveis mais altos de dispersão bacteriana na sala de 
cirurgia. Eles endossaram gorros para reduzir o risco potencial 
de contaminação do cabelo no couro cabeludo. Isso, no entan-
to, é contra a recomendação da Associação de Enfermeiras que 
preconiza para o pessoal do Centro Cirugico, o uso de toucas. 
Deve-se considerar que o desfecho estudado foi a contaminação 
in vitro em comparação com as infecções reais do sítio cirúrgico 
(ISC) vistas em pacientes cirúrgicos [6].

Mais recentemente, um estudo de Kothari et al. [7] revelou 
que as taxas de ISC não foram significativamente diferentes (p = 
0,016) nos casos cirúrgicos em que os cirurgiões usavam toucas 
(8%) versus naqueles em que os cirurgiões usavam gorros cirúr-
gicos (5%). Os autores analisaram dados de um estudo prospec-
tivo randomizado prévio sobre ISC de acordo com os tipos de 
proteção da cabeça em uma infinidade de especialidades cirúrgi-
cas e em mais de 1.500 pacientes. Esses achados contrastam com 
os achados dos estudos de Markel et al. [6] e Kothari et al. [7], 
que preconizavam que a equipe da sala de cirurgia escolhesse 
o tipo de proteção da cabeça com base na preferência, já que a 
escolha não desempenhou um papel no desenvolvimento de ISC 
superficiais e profundas [5,7].

Pode-se concluir que, com a escassez de literatura recente 
abordando o uso de diferentes gorros cirúrgicos no impacto da 
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dispersão bacteriana/partículas transportadas pelo ar e o poten-
cial para ISCs na SO, é recomendável que mais pesquisas sejam 
realizadas. Claramente, um ensaio randomizado com um grupo 
não utilizando qualquer proteção seria antiético. Há ampla evi-
dência, no entanto, para sugerir que as bactérias Gram-positivas 
são frequentemente transportadas pela pele do rosto, cabelos e 
ouvidos dos funcionários do hospital. Vários estudos de caso re-
latam surtos de ISC com cepas bacterianas únicas associadas ao 
transporte por membros da equipe cirúrgica.
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QUESTÃO 5: Os cirurgiões e o pessoal da sala cirúrgica devem usar máscara e touca na sala de 
operação?

RECOMENDAÇÃO: Sim. O uso de máscaras cirúrgicas e toucas pela equipe na sala de cirurgia presumidamente reduz a frequência de 
infecções do sítio cirúrgico (ISC). Há uma escassez de dados, com poucos estudos abordando este tópico. O padrão estabelecido há muito 
tempo de máscaras e toucas deve continuar, apesar da falta de fortes evidências que demonstrem a eficácia clínica, e a falta de evidência 
para alterar a prática atual. As evidências sobre o papel potencial das máscaras na proteção de pessoal do centro cirúrgico de material 
infeccioso encontrado no SC também é controverso. Na ausência de evidência clínica convincente a favor ou contra o uso de máscaras e 
toucas na sala de cirurgia é aconselhável, neste momento, continuar a seguir as recomendações locais ou nacionais de saúde e segurança.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado. Resultados conflitantes dos estudos são publicados. Pesquisas adicionais provavelmente terão um 
efeito importante nas evidências e podem alterar essa recomendação. Atualmente, as evidências são apoiadas apenas por estudos obser-
vacionais, sem ensaios aleatórios de controle ou outros estudos de alto nível disponíveis.

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 98%, Discordam: 1%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Cirurgiões e enfermeiros normalmente usam máscaras des-

cartáveis e toucas na sala de cirurgia. A finalidade das máscaras é 
considerada dupla: (1) impedir a passagem de bactérias do nariz 
e boca do cirurgião para a ferida do paciente e (2) proteger o 
rosto do cirurgião de gotículas e respingos do paciente. Acre-
dita-se que as máscaras faciais diminuam a possibilidade de in-
fecções das feridas após a cirurgia. No entanto, máscaras usadas 
incorretamente podem, paradoxalmente, aumentar a probabili-
dade da ferida ficar contaminada com pele e detritos. Não está 
claro se, ao usar máscaras faciais, a equipe cirúrgica aumenta 
ou diminui o risco de ISC em pacientes submetidos a cirurgias 
limpas, incluindo artroplastias eletivas [1].

As infecções que ocorrem em uma ferida gerada por um 
procedimento cirúrgico invasivo são definidas como ISCs. As 
infecções de feridas pós-operatórias aumentam o tempo de 
hospitalização e, previsivelmente, elevam substancialmente os 
custos relacionados aos cuidados. As ISC são responsáveis por 
uma fração acentuada das infecções associadas aos cuidados de 
saúde e podem estar associadas a uma morbilidade considerável, 
com estimativas de que mais de um terço das mortes pós-opera-
tórias são, pelo menos parcialmente, atribuíveis às ISC. Na sala 
de cirurgia existem, portanto, muitos procedimentos e práticas 
implementados com o objetivo de reduzir a probabilidade de 
dispersão de material bacteriano entre a equipe de cirurgia e os 
pacientes [2].

As máscaras fornecem uma barreira física entre bactérias 
de origem orofaríngea e nasofaríngea e uma ferida aberta. Além 
disso, as máscaras potencialmente protegem o pessoal da SO, 
fornecendo uma barreira física para respingos de fluidos cor-
porais infecciosos do paciente. O uso de máscara na sala de ci-
rurgia é uma das muitas práticas preventivas de longa data, mas 
ainda existe controvérsia quanto à eficácia clínica em relação ao 
uso das mesmas e redução da frequência de ISC. As máscaras 
descartáveis de uso geral, no entanto, não são projetados espe-
cificamente para proteger o usuário de partículas infecciosas 
transportadas pelo ar [3].

A Diretriz para a Prevenção da Infecção do Sítio Cirúrgico 
do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) de 1999 
[4] recomendou fortemente o uso de máscaras para a preven-
ção de ISC. A Diretriz de Precauções de Isolamento do CDC de 
2007 [5] reiterou o seu uso, recomendando diferentes tipos de 
máscaras para procedimentos estéreis, sem acrescentar novos 
dados científicos de suporte a esta recomendação. A maioria das 
diretrizes internacionais reconhece a controvérsia em torno do 
uso das máscaras descartáveis [6,7], sem evidências clínicas ou 
experimentais claras que eesa prática efetivamente reduza a in-
cidência de ISC. A incidência da ISC é, ela própria, dependente 
de múltiplas outras variáveis, particularmente do estado imu-
nológico do paciente e do comportamento da equipe cirúrgica 
dentro e ao redor do campo operatório.
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A revisão sistemática de Lipp e Edwards [8] incluiu 2.106 
pacientes submetidos a cirurgias limpas eletivas. Cirurgia limpa 
é definida como cirurgia onde não há sinais de inflamação e os 
tratos alimentar, respiratório e geniturinário não são manipula-
dos. Na conclusão do estudo não ficouclaro se o uso de máscaras 
pela equipe cirúrgica aumentou ou diminuiu os riscos de ISC. A 
revisão sistemática de Bahli [9] incluiu dados de 8.311 pacientes 
submetidos a cirurgias eletivas e concluiu que as evidências so-
bre a eficácia das máscaras na prevenção de infecções pós-ope-
ratórias em cirurgias eletivas são inconclusivas. Neste momen-
to, portanto, ainda é difícil recomendar a mudança das práticas 
clínicas estabelecidas de usar máscaras nas salas cirúrgicas, com 
base nas evidências atuais.

O uso de proteções para cabeça em SO tem sido muito 
controverso e a qualidade dos dados utilizados para suportar 
a política de sua utilização é marginal. Um estudo de 1991 de 
Humphries et al. sugeriu que o uso de qualquer tipo de proteção 
de cabeça na sala de cirurgia não diminuiu as contagens bacte-
rianas. No entanto, o uso de técnicas adequadas de ventilação 
reduziu drasticamente essas contagens e os autores concluíram 
que o uso seria dispensável pois a ventilação adequada prova-
velmente neutralizaria qualquer dispersão bacteriana [10]. Dez 
anos depois, no entanto, um estudo conflitante de Friberg et al. 
demonstraram um aumento de duas a cinco vezes na dispersão 
bacteriana em locais aleatórios em toda a sala de cirurgia quando 
a proteção da cabeça não foi usada e um aumento de 60 vezes na 
contaminação no leito da ferida [11]. Considerando esses resul-
tados, é aparente que o uso de gorros reduz acentuadamente a 
probabilidade de espalhar fômites e detritos em uma ferida ope-
ratória aberta. No entanto, permanece incerto se isso se traduz 
em um risco maior de ISC e infecções periprotéticas, uma vez 
que nenhum estudo que examine especificamente essa possibi-
lidade foi realizado.

Humphreys et al. realizaram culturas do ar em SO fecha-
da quando os voluntários usavam gorros cirúrgicos ou nenhum 
revestimento de cabeça. Os pesquisadores descobriram poucos 
efeitos dos gorros em culturas de amostragem de ar volumétri-
co (isto é, não foram utilizadas placas de sedimentação para si-
mular o assentamento de bactérias pertodas macas da SO). No 
entanto, os investigadores concluíram que o pessoal que auxilia 
no procedimento cirúrgico deve continuar a usar os gorros[10]. 
Markel et al. [12] observaram que os toucas tipo Bouffant des-
cartáveis tinham alta permeabilidade, maior penetração de par-
tículas e maior porosidade, levando a níveis mais altos de con-
taminação bacteriana em ambiente da SO. Quando comparado 
com as toucas descartáveis, as toucas bouffant não podem ser 
considerados superiores. Além disso, se lavado adequadamente, 
o uso das toucas de tecido pode resultar em melhor esterilidade 
em comparação com os gorros descartáveis padrão.

O uso de máscaras e gorros pela equipe na SO é presumido 
para reduzir a freqüência de ISCs. Embora haja uma escassez de 
dados sólidos sobre esse tópico, não há evidências convincentes 

para indicar alterações nas práticas clínicas. A prática de longa 
data de usar máscaras e gorros no centro cirúrgico deve conti-
nuar, apesar da falta de fortes evidências clínicas que apóiem 
seu uso. As evidências que apóiam o papel potencial das másca-
ras na proteção de pessoal de material infeccioso encontrado na 
sala de cirurgia, também são controversas. Na ausência de evi-
dência clínica forte a favor ou contra o uso de máscaras e gorros 
na sala de cirurgia, é aconselhável, neste momento, continuar a 
seguir os regulamentos locais ou nacionais de saúde e segurança.
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QUESTÃO 6: A presença de pêlos faciais expostos (barba e bigode), em qualquer membro da 
equipe cirúrgica ou cirurgião, influencia a taxa de infecções do sítio cirúrgico/infecções peripro-
téticas (ISC/IAP) em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Embora os pêlos faciais possam aumentar o risco de contaminação bacteriana sob certas circunstâncias, os riscos 
devem idealmente ser avaliados no contexto do uso das proteções, com e sem capuzes não estéreis, onde existem dados limitados e 
contraditórios.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 5%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O pelo facial tem o potencial de abrigar bactérias patogêni-

cas e, mesmo com a higiene de rotina, a dispersão bacteriana a 
partir dessas fontes pode levar à contaminação, resultando em 
infecção durante procedimentos cirúrgicos. A qualquer momen-
to a superfície interna da máscara cirúrgica de um membro da 
equipe  contém até 100 vezes a quantidade de bactérias que está 
presente no piso da SO [1]. No entanto, mesmo após o advento 
das políticas estritas das SO, exigindo a cobertura de pêlos faciais 
expostos, houve pouca ou nenhuma evidência de diminuição de 
ISC [2]. Para os cirurgiões e pessoal da sala cirúrgica, continua a 
ser um tema controverso se barba e pelos faciais expostos predis-
põem ao aumento dos riscos de infecções dos pacientes na sala 
de cirurgia [3]. Um estudo que examinou a contaminação relati-
va do ar nas SOs mostrou que daqueles que eram dispersores de 
Staphylococcus aureus (4%, n = 3.039), 15,5% desses indivíduos 
tinham Staphylococcus aureus colonizando suas barbas [4].

Um estudo de Parry et al. investigou a eliminação de bacté-
rias aeróbicas em 10 homens com barba, 10 homens barbeados e 
10 mulheres, medindo unidades formadoras de colônias (UFCs), 
depois de cada coorte fazer movimentos faciais padronizados em 
cina de placas de ágar sem o uso de máscaras, depois de coloca-
rem as máscaras e com capuzes cirúrgicos [5] . Eles descobriram 
que as UFCs e a dispersão bacteriana no grupo de barbas não 
eram maiores em comparação ao grupo barbeado quando com 
as máscaras (1,6 vs. 1,2 UFCs, p = 0,9), sem máscara (9,5 vs. 3,3 
UFCs, p = 0,1) ou em capuzes cirúrgicos (0,9 vs. 1,3 CFUs, p = 
0,6). Além disso, eles descobriram que o uso do capuz cirúrgico 
não diminuiu o número total de bactérias isoladas por indivíduo, 
com uma média de 1,1 UFCs com capuz vs. 1,4 UFCs apenas 
com a máscara (p = 0,5). Os indivíduos sem máscaras disper-
saram em média 6,5 CFUs a mais do que aqueles com máscaras 
(p = 0,02) ou encapuzados (p = 0,01). Os autores também des-
cobriram que, quando os participantes eram estratificados pelo 
comprimento da barba, aqueles com barba de 20 mm ou mais 
dispersavam mais do que os barbeados quando sem máscaras 
(18 vs. 3,3 UFCs, p = 0,03), mas essa diferença foi eliminada com 
ouso da mesma. Os autores concluíram que as barbas em um am-
biente operatório parecem não acrescentar riscos definitivos de 
dispersão bacteriana em comparação àqueles que não têm pêlos 
faciais, quando as máscaras faciais adequadas são utilizadas.

Por outro lado, um estudo de McLure et al. descobriu que 
homens com barbas lançam significativamente mais bactérias 
do que os barbeados (p = 0,01) ou mulheres (p = 0,01) no repou-
so, com máscaras [6]. Eles também examinaram os efeitos da 
dermoabrasão devido a manipulação para ajustes nas máscaras e 
eliminação de bactérias em pessoas com e sem pêlos faciais em 
um estudo de 10 homens com barbas, 10 homens barbeados e 
10 mulheres que usavam máscaras, utilizando placas de ágar. Os 

autores recomendaram evitar comportamentos que encorajam a 
movimentação desnecessária da máscara facial e concluíram que 
pode ser aconselhável remover pelos faciais em um ambiente 
operatório, devido ao risco potencial de dispersão bacteriana.

Como uma alternativa à remoção de pêlos faciais, capuzes 
cirúrgicos não estéreis, usados juntamente com máscaras faciais, 
podem ser considerados. Em um estudo que examinou a trans-
missão de bactérias e partículas transportadas pelo ar durante 
cirurgias- placebo (Sham operations) padronizadas (n = 30), 
houve um aumento de até 60 vezes na taxa de sedimentação 
bacteriana (p <0,01) encontrada em feridas cirúrgicas quando 
nenhuma proteção (capuz descartável/máscara facial laminar 
tripla ou exaustão corpórea com ventiladores esterilizados) fo-
ram usadas [7]. 

Assim, independentemente de o pelo facial estar presente 
ou não, pode ser necessário, sob circunstâncias específicas, ter 
alguma forma de proteção durante os procedimentos cirúrgicos 
para o pessoal envolvido no procedimento.
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QUESTÃO 7: A adesão estrita de não usar roupas privativas de sala cirúrgica fora do hospital ou 
fora da área restrita do centro cirúrgico reduz o risco de infecções do local cirúrgico/infecções 
articulares periprotéticas (ISC/IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos que a equipe cirúrgica com trajes que tenham entrado em contato com áreas fora do ambiente ci-
rurgico restrito, não use o mesmo traje durante a artroplastia eletiva ou procedimentos ortopédicos complexos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 8%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O uso de ropuas privativas  padronizadas da SO foi imple-

mentado para ajudar a reduzir a dispersão e a descamação de 
células e bactérias da pele do pessoal em ambientes hospitala-
res restritos [1-3]. Algumas instituições específicas, ainda como 
objetivo reduzir a contaminação, têm exigindo o uso de capas e 
aventais por cima da roupa privativa ao deixar ambientes hospi-
talares restritos, como o centro cirúrgico [1-3].

Várias instituições utilizam esses protocolos até o mo-
mento, mesmo à luz dos dados insuficientes sobre se a roupa 
privativa de SO usada fora de ambientes hospitalares restritos 
desempenham um papel no desenvolvimento de ISC/IAPs. Um 
relatório do Grupo de Trabalho da Sociedade de Controle de 
Infecção Hospitalar em 2002, examinou os comportamentos e 
numerosos estudos sobre os métodos de esterilidade na sala de 
cirurgia [4]. Eles determinaram que há pouca ou nenhuma evi-
dência concreta mostrando que o uso de roupas privativas de 
SO em ambientes hospitalares externos irrestritos e o retorno 
sem troca dos mesmos, levou ao aumento nas ISC e as taxas de 
infecções de feridas [4].

Existem alguns estudos que examinaram como os trajes 
cirúrgicos e as roupas hospitalares coletam contaminantes ao 
serem usados fora das áreas restritas do hospital. Um estudo 
prospectivo cruzado realizado por Hee et al. examinou amostras 
de tecido das roupas privativas do hospital de 16 anestesistas 
divididos em 3 coortes que usaram seus uniformes em diferen-
tes ambientes (Grupo 1: SO apenas, Grupo 2: SO e enfermarias, 
Grupo 3: SO, enfermarias e consultórios) em um esforço para 
determinar o nível de contaminação como resultado de fatores 
ambientais diferentes [5]. Amostras de tecido foram coletadas 
para análise microbiológica do tórax, cintura e quadril de cada 
anestesista a cada 150 minutos ao longo de um dia de trabalho 
de 8 horas. O grupo determinou não haver diferenças significa-
tivas nas contagens de colônias bacterianas entre as três coortes 
na comparação das unidades formadoras de colônias bacterianas 
(UFCs) (p = 0,669 para o Grupo 1: 16,8 UFC versus grupo 2: 
15,3 UFC; p = 0,942 para o Grupo 1: 16,8 (IC 95% ,9,8 a 23,8)) 
UFC vs. Grupo 3: 17,1 UFC (IC 95%, 10,1 a  24,1)) e p = 0,616 
para o Grupo 2: 15,3 UFC (IC 95 % 8,3 a 22,3) vs. Grupo 3: 17,1 
UFC (IC 95% ,10,1 a  24,1) [5]. 

Além disso, um estudo de Sivanandan et al., examinou 
o nível de contaminação do vestuário comparando  placas de 
ágar de sangue pressionadas contra a vestimenta cirúrgica de 20 
médicos (em intervalos de duas horas durante um período de 8 
horas) que usavam vestimentas privativas dentro e fora das áreas 
designadas para as roupas privativas [6] .Os resultados também 
sugeriram que os níveis de contaminação eram comparáveis en-
tre os grupos que usavam roupas privativas na SO dentro das 
recomendações e aqueles que as usavam fora das mesmas [6].

Resultados semelhantes foram observados em um estudo 

realizado por Kaplan et al., comparando peças de tecido que 
foram analisadas por culturas tradicionais em médicos usando 
roupas dentro/fora das zonas designadas (incluindo fora do 
hospital) e também com/sem capa fora das áreas alocadas. [7] 
Os resultados foram baseados em um total de 75 participantes, 
cada um fornecendo amostras de tecido de dois locais que acre-
ditavam representar áreas de provável contaminação. No total, 
150 amostras foram coletadas durante o projeto, 50 de cada es-
tudo. Os três grupos foram compostos da seguinte forma: Gru-
po 1: vestimentas usadas em áreas designadas e capa protetora 
usada quando fora dessas zonas e eles nunca saíram do hospital, 
Grupo 2: vestimentas usadas em áreas designadas e externas 
sem capa de proteção e nunca deixaram o hospital e o Grupo 
3: vestimentas nas áreas internas/externas sem capa protetora 
e puderam sair do hospital. A percentagem de amostras de pla-
cas de ágar com crescimento (às 24 e 48 horas) para as várias 
amostras de tecido retiradas de cada grupo foi a seguinte: Grupo 
1: 47 e 66%, Grupo 2: 38 e 56% e Grupo 3: 56 e 70% de amostras 
com crescimento [7]. Os autores concluiram que o uso de capas 
protetoras sobre as roupas privativas de SO não reduziu as taxas 
de contaminação e que não houve diferenças significativas (p = 
0,55) em grupos em que as vestimentas foram usadas fora do 
hospital e fora das zonas restritas [7].

Em contraste com os estudos acima mencionados, um es-
tudo realizado por Mailhot et al., com um desenho similar a 
Kaplan et al., descobriu que havia diferenças significativas nas 
taxas de contami-nação de roupas privativas de SO na compara-
ção de enfermeiras com capas de proteção e aquelas sem as mes-
mas, quando usado em áreas não indicadas [8]. Isso sugeriu que 
o uso de capas de proteção pode ajudar a diminuir as taxas de 
contaminação do vestuário ao usá-lo fora das áreas restritivas. 
No entanto, permanece duvidoso se, esse cenário poderia redu-
zir a probabilidade dos pacientes desenvolverem ISC ou IAP.

No geral, os estudos acima mencionados examinaram as ta-
xas de contaminação para trajes cirúrgicos, e não como isso im-
pactou os desfechos clínicos em relação a ISCs ou IAPs. Estudos 
avaliando diretamente a relação entre o uso do traje cirúrgico 
usado fora do hospital e/ou fora da área restrita do centro cirúr-
gico e à incidência de ISC/IAPs ainda não foram publicados. Até 
que evidências conclusivas sejam reveladas, o uso das roupas 
privativas do centro cirúrgioco fora da sala de cirurgia, continua 
sendo uma fonte potencial de contami-nação cirúrgica.
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JUSTIFICATIVA
MRSA é uma fonte comum de infecções nosocomiais e tem 

sido relatado como uma causa potencial de ISC e IAP, levando 
a grandes complicações [1,2]. Estima-se que a prevalência de 
colonização por MRSA nos serviços de saúde esteja entre 4,6 e 
7,9% [3–5]. Alguns relatórios foram publicados, demonstrando 
uma incidência maior, de até 76%, em populações especiais [6].

O transporte nasal de S. aureus é conhecido como um im-
portante fator de risco para ISC [7,8]. No entanto, acredita-se 
que a transmissão de MRSA de um funcionário para um paciente 
seja um evento incomum, com apenas 11 de 191 (5,8%) surtos 
confirmados por essa via, em um estudo. [9] No entanto, 41% 
dos surtos nosocomiais (incluindo todos os patrógenos), trans-
mitidos por um membro da colonizado da equipe, ocorreram na 
sala de cirurgia [10].

Um total de 10 artigos relevantes para a colonização por 
MRSA da equipe de ortopedia, foram incluídos nesta revisão 
[11-20]. A taxa de colonização por MRSA de membros da equipe 
ortopédica na literatura é de 7,8% (variação de 0 a 31%, media-
na de 4,2%) dentre 941 profissionais selecionados [12–18,20]. 
Dos estudos revisados, Portigliatti-Barbos et al. (31% S. aureus 
resistente à penicilina), Chang et al. (13,9% MRSA), Faibis et al. 
(2,3% MRSA) e Schwarzkopf et al. (1,5% MRSA), triaram exclu-
sivamente pessoal da SO [16-18,20].

A maioria das publicações identificadas não investigou as 
taxas de infecção de pacientes no contexto de colonização por 
equipe cirúrgica com MRSA, portanto, os dados disponíveis são 
limitados. De Lucas-Villarrubia et al. [12] avaliaram membros e 
funcionários portadores descolonizados, bem como, acrescenta-
ram um antibiótico de amplo espectro à sua profilaxia cirúrgica. 
Ao introduzir essas medidas de precaução, as taxas de ISC caí-
ram de 5,9 para 3,0%, as taxas de infecção por MRSA variaram 
de 1,2 a 0,3% e as taxas de IAPs por MRSA de 9,7 para 1,0%. 
Mullen et al. [11] implementaram um protocolo de descoloni-
zação dos membros da equipe portadores e pacientes, relatando 
uma diminuição na taxa de ISC de 1,76 para 0,33%. Apesar de 
relatar as maiores taxas de colonização de pessoal (31% do pes-
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QUESTÃO 8: O estado de colonização por Staphylococcus aureus/epidermidis (MRSA / MRSE), 
resistentes à meticilina, do pessoal da sala cirúrgica, afeta a taxa de infecção do sítio cirúrgico/
infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Desconhecido. Embora o pessoal do centro cirúrgico tenha sido relatado como importantes para a contaminação 
ambiental, a literatura fornece dados insuficientes para estabelecer fortes correlações entre a colonização dos mesmos com MRSA/MRSE 
e o potencial para aumento da taxa de infecções em pacientes após procedimentos ortopédicos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 4%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Forte Consenso)

soal do centro cirúrgico), Portigliatti-Barbos et al. [16] mostra-
ram uma redução das taxas de ISC, já baixas, de 0,6 a 0% após 
um curso de descolonização, utilizando cinco dias de pomada 
de mupirocina intranasal para membros da equipe cirurgia or-
topédica. Dilogo et al. [13] não identificaram nenhuma equipe 
ortopédica colonizada por MRSA e concluíram que não houve 
associações significativas entre a colonização dos membros das 
equipes cirúrgicas e infecções por MRSA. Não identificamos ne-
nhum estudo relevante investigando MRSE, no contexto de tal 
questão.

Não há dados suficientes disponíveis para estabelecer uma 
forte correlação entre a colonização da equipe por MRSA/MRSE 
e o potencial aumento das taxas de infecção em pacientes sub-
metidos a procedimentos ortopédicos. Nenhum dos estudos rea-
valiou a taxa de colonização das equipes cirúrgicas após o início 
dos protocolos de descolonização. O conjunto de dados dos es-
tudos incluídos é heterogêneo, o que impede análises estatísti-
cas agrupadas. Portanto, uma correlação direta entre a redução 
na colonização nasal do pessoal e ISC e IAP associadas ao MRSA 
não pode ser confirmada, mas atualmente é presumida. Os es-
tudos identificados apoiam os esforços atuais de saúde pública 
para minimizar infecções no ambiente hospitalar, com foco nos 
melhores resultados possíveis para os pacientes. Estudos adicio-
nais são necessários para rastrear a colonização por MRSA em 
membros da equipe cirúrgica antes e depois da descolonização, 
enquanto monitora as taxas subsequentes de infecção nos pa-
cientes.
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QUESTÃO 1: O uso do fluxo de ar laminar (FAL) na sala de operação (centro cirúrgico) reduz o 
risco de infecções subsequentes no local cirúrgico/infecções periprotéticas (ISC/IAPs) em pa-
cientes submetidos a procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: A literatura ortopédica recente não demonstrou que o uso de FAL reduz a taxa de ISC ou IAP em cirurgia ortopédica. 
Neste momento, não é necessário realizar um procedimento cirúrgico ortopédico limpo, incluindo cirurgia de artroplastia eletiva, em 
uma sala de cirurgia equipada com sistemas FAL.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 81%, Discordam: 14%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

1.12. PREVENÇÃO: SALA CIRÚRGICA - AMBIENTE 

JUSTIFICATIVA
A prevenção de ISC e IAP em procedimentos ortopédicos 

requer preparação e otimização de todos os aspectos do cuidado 
ao paciente, incluindo variáveis   pré e pós-operatórias, ambiente 
cirúrgico e técnica operatória [1-3]. Das variáveis   modificáveis   
no ambiente cirúrgico, a limpeza do ar tem sido uma área de foco, 
desde que foi enfatizada por Sir John Charnely et al.  [4,5].  O 
FAL é descrito como um corpo inteiro de ar “ultralimpo” dentro 
de um espaço designado, movendo-se com velocidade uniforme 
em uma única direção ao longo de linhas de fluxo paralelas. O 
sistema move o ar com o uso de ventiladores através de filtros 
de ar altamente eficientes (HEPA). O objetivo do FAL é que o 
ar permaneça fluindo suavemente após a filtração, de modo que 
somente o ar limpo e filtrado seja direcionado, sem interrupção 
ou turbulência, para o campo cirúrgico.  Isso garante que o ar 
filtrado não entre em contato com fontes de contaminação a ca-
minho da área designada e que não haja mistura de ar filtrado e 

não filtrado [6–8].
Desde a introdução dos sistemas FAL, vários estudos avalia-

ram seus efeitos sobre ISC e IAP, com a maior parte da literatura 
ortopédica voltada para artroplastia total (AT) [9]. Estudos an-
teriores sugeriram que os sistemas de ventilação por fluxo lami-
nar foram eficazes na redução de ISC/IAPs, no entanto, estudos 
recentes não mostraram interferência em tais eventos. Atual-
mente, faltam estudos de alto nível e bem planejados nessa área. 

Dos estudos inicialmente a favor do FAL, em 1982, Lidwell 
et al. realizaram um estudo randomizado, multicêntrico, compa-
rando pacientes com ATJ realizadas em SO equipadas com FAL 
versus SO convencionalmente ventiladas.  O estudo mostrou 
uma incidência marcadamente reduzida de sepse no grupo fluxo 
laminar (0,6%) em comparação com o grupo controle (1,5%) 
em 8.055 pacientes [10].  No entanto, os autores notaram que 
não controlavam o uso de antibioticoprofilaxia e sistemas de 
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exaustão corpórea, ambos que diminuem a taxa de sepse quan-
do utilizados [10].  Esses resultados foram corroborados por 
Kakwani et al. (2007) que relataram taxas de infecção de 4% em 
SO sem FAL em comparação a 0% (p = 0,003) da taxa de infec-
ção em salas cirúrgicas com FAL, em um total de 435 pacientes 
submetidos à hemiartroplastia de Austin-Moore [11].

Pelo contrário, um corpo maior de evidências sugere que 
o FAL não está associado a uma redução de ISC/IAPs. Marotte 
et al.  retrospectivamente, revisaram-se 2.384 artroplastias to-
tais de quadril não cimentadas (ATQ) realizadas em FAL vs. não 
FAL, em 1987. Não encontraram diferença nas taxas de sepse 
entre os dois contextos, sendo que apenas a antibioticoprofilaxia 
reduziu a taxa de sepse [12]. Van Griethuysen et al. compara-
ram as taxas de infecção após a mudança de um centro cirúrgico 
convencional para um novo hospital equipado com FAL. Os au-
tores não encontraram diferenças nas taxas de infecção (1,2% 
antes, 1,6% depois) entre os dois ambientes, em 1.687 cirurgias 
ortopédicas limpas [13]. Grandes estudos adicionais utilizando 
bases de dados nacionais por Singh et al., Breier et al. e Pinder et 
al. não encontraram redução de ISC/IAPs quando a cirurgia foi 
realizada em SO com FAL durante AT [14,15] ou procedimentos 
de trauma ortopédico [16]. Curiosamente, três estudos recen-
tes que utilizaram grandes registros nacionais demonstraram 
um aumento nas infecções após a ATJ usando o FAL, enquanto 
controlavam as variáveis potenciais   de confusão [17-19]. Bran-
dt et al. encontraram um aumento nas ISC em ATQs realizadas 
em salas cirúrgicas usando FAL (odds ratio (OR): 1,63, IC 95%, 
1,06 a 2,52), mas nenhuma diferença nas ISC foi observada na 
artroplastia total de joelho (ATJ) [17]. Hooper et al. e Tayton et 
al. ambos encontraram um aumento nas IAPs após a AT quando 
realizadas sob FAL (OR: 1,6, IC 95% 1,04-2,47) [18,19]. Gast-
meier et al. mostraram em uma revisão sistemática que nenhum 
estudo individual mostrou um benefício significativo para o FAL 
na redução da IAP após AT e, apenas um estudo, mostrou bene-
fício na redução da IAP após ATQ. No entanto, houve também 
um total de quatro estudos mostrando um aumento nas taxas 
ISC após ATQ usando FAL [22].

Uma explicação para a grande variabilidade dos resultados 
relatados com FAL poderia ser as muitas formas de uso e nenhu-
ma configuração padronizada. O fluxo laminar é uma tecnologia 
que pode ser empregada de várias maneiras, como fluxo verti-
cal, fluxo horizontal, cortina total e sem cortina.  Os sistemas 
têm diferentes velocidades de ar, tamanhos de matriz e locais de 
exaustão. Além disso, diferentes países têm diferentes padrões 
nacionais, por exemplo, o Reino Unido tem um padrão de velo-
cidade vertical de 0,38 m/s, enquanto os EUA não têm nenhum 
padrão aplicável [20]. Uma fraqueza importante dos sistemas la-
minares, comumente empregados, é que eles falham com o am-
biente fora da zona de fluxo laminar imediata. Os sistemas lami-
nares verticais padrão tratam apenas uma área de 3m2 deixando 
pouco espaço para mesas e instrumentos auxiliares. Infelizmen-
te, os sistemas laminares podem, na verdade, contribuir para a 
contaminação dessas áreas, dispersando bactérias das equipes e 
do chão, para a instrumentação e/ou outras pessoas [21].

Embora o uso rotineiro de sistemas de fluxo laminar em AT 
possa não ser mais recomendado, isso não deve ser interpretado 
como significado de que a qualidade do ar na sala de cirurgia não 
é importante. No entanto, os hospitais não devem se sentir obri-
gados a gastar fundos adicionais para o FAL, nem as instituições 
e os cirurgiões devem ser responsabilizados por cirurgias reali-
zadas sem o FAL. Os tratamentos do ar intraoperatórios adequa-
dos, incluindo taxas de troca de ar limpo em relação a pacientes, 
pessoal e áreas de instrumentação, continuarão sendo um fator 
crítico na prevenção de IAPs e merecem uma investigação mais 
aprofundada. Idealmente, os padrões de qualidade do ar para a 
sala de operação, como os que prevalecem nas configurações de 
farmácia e sala limpa, devem ser considerados no futuro.
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ting room ventilation with laminar airflow shows no protective effect 
on the surgical site infection rate in orthopedic and abdominal surgery. 
Ann Surg. 2008;248:695–700. doi:10.1097/SLA.0b013e31818b757d. 

[18] Hooper GJ, Rothwell AG, Frampton C, Wyatt MC. Does the use of 
laminar flow and space suits reduce early deep infection after total 
hip and knee replacement?: the ten–year results of the New Zealand 
Joint Registry. J Bone Joint Surg Br. 2011;93:85–90. doi:10.1302/
0301–620X.93B1.24862. 

[19] Tayton ER, Frampton C, Hooper GJ, Young SW. The impact of pa-
tient and surgical factors on the rate of infection after primary total 
knee arthro- plasty: an analysis of 64,566 joints from the New Ze-
aland Joint Registry. Bone Joint J. 2016;98–B:334–340. doi:10.1302/
0301–620X.98B3.36775. 

[20] Heating and ventilation of health sector buildings (HTM 03–01). GO-
VUK n.d. https://www.gov.uk/government/publications/guidance–
on–special- ised–ventilation–for–healthcare–premises–parts–a–and-
–b (accessed July 12, 2018). 

[21] Whyte W, Hodgson R, Tinkler J. The importance of airborne bacterial 
contamination of wounds. J Hosp Infect. 1982;3:123–135. 

[22] Gastmeier P, Breier AC, Brandt C. Influence of laminar airflow on pros-
thetic joint infections: a systematic review. J Hosp Infect. 2012;81:73–
78. doi:10.1016/j. jhin.2012.04.008.

•   •   •   •   •

Livro.indb   121 22/10/2019   11:11:45



122     Parte I       Assembleia Geral

JUSTIFICATIVA
A manutenção da normotermia intraoperatória demons-

trou reduzir as complicações perioperatórias, incluindo a ISC. A 
manta térmica (aquecimento forçado) representa um dos mé-
todos mais utilizados para prevenir a hipotermia e manter a 
normotermia intraoperatória. A hipotermia intraoperatória tem 
sido associada ao aumento da mortalidade e morbidades, maior 
tempo de internação, aumento das necessidades de transfusão 
de sangue e aumento das taxas de ISC.  Os efeitos na preven-
ção de ISC não foram demonstrados em cirurgias de implan-
tes, como artroplastia total do joelho (ATJ), artroplastia total do 
quadril (ATQ) e artroplastia total do ombro (ATO). Existe uma 
preocupação na literatura sobre a possível contaminação do ar 
e do campo operatório da sala cirúrgica com esses dispositivos, 
e o subsequente potencial aumento do risco de ISC, especial-
mente IAP. As mantas térmicas têm sido sugeridas como uma 
alternativa para o aquecimento intraoperatório.

Vários estudos experimentais levantaram uma preocupação 
com a possibilidade de contaminação intraoperatória causada 
pela manta térmica. McGovern et al. compararam os dispositi-
vos da manta térmica e lençóis térmicos em uma simulação de 
cirurgia de quadril e coluna com um manequim usado como pa-
ciente [1]. Eles usaram bolhas geradas no chão e na cabeça do 
manequim para monitorar o fluxo de ar na SO simulada e detec-
taram bolhas significativamente maiores perto do campo cirúr-
gico com o uso dos dispositivos da manta. Os autores, também 
realizaram revisão clínica de seus dados de infecção entre um 
período de vinte meses quando os dispositivos da manta foram 
usados   contra um período de sete meses com uso de lençois com 
aquecimento, e encontraram uma taxa estatisticamente maior 
de ISC profunda com o uso das mantas térmicas. Os autores ob-
servaram, no entanto, que seu estudo observacional não levou 
em conta os procedimentos de controle de infecção que muda-
ram ao longo do período do estudo ou possíveis diferenças nos 
fatores de risco do paciente, como obesidade e condições para 
a cirurgia. 

Outros estudos dessas coortes, realizados pelos mesmos au-
tores, revelaram impactos potenciais não relacionados à mudan-
ça na modalidade de aquecimento, incluindo tromboprofilaxia 
[2] e triagem de Staphylococcus aureus sensível à meticilina [3]. 

Legg et al. mediram as mudanças na temperatura e partícu-
las de ar no local da cirurgia em SO simulada, com paciente vo-
luntário também como simulador [4]. Eles encontraram aumen-
tos estatisticamente significativos na temperatura e contagem 
de partículas com o uso das mantas em comparação com con-
troles ou outros dispositivos de aquecimento. Em um estudo de 
acompanhamento de ATJ simulada, os autores usaram um gera-
dor de bolhas com uma câmera digital para realmente visualizar 
as interrupções do fluxo de ar causadas pelas mantas (aqueci-
mento forçado) [5]. Semelhante ao estudo anterior, mostraram 

Autores: Joseph Karam, Mike Reed e Marshall Sangster 

QUESTÃO 2: O uso de mantas térmicas (aquecimento forçado de ar- AFA) durante procedimen-
tos ortopédicos aumenta o risco de infecções subsequentes no local cirúrgico/infecções peripro-
téticas (ISC/IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Não há evidências que vinculem definitivamente o AFA ao aumento do risco de ISC/IAP. Métodos alternativos de 
aquecimento podem ser eficazes e podem ser usados.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 2%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

um aumento significativo na contagem de partículas no local da 
cirurgia e nas temperaturas do campo cirúrgico. Ainda, identifi-
caram uma interrupção substancial no fluxo de ar unidirecional 
quando a manta foi usada. Dasari et al. conduziram um experi-
mento onde um manequim foi usado como paciente e a tempe-
ratura foi medida em múltiplas alturas e locais diferentes com o 
uso das mantas, lençois térmicos ou colchão térmico [6]. Eles 
encontraram aumentos de temperatura significativamente 
maiores causados   pelas mantas em locais da altura do paciente, 
enquanto que as temperaturas medidas em outras alturas (piso, 
cabeça e teto) foram semelhantes entre os três dispositivos de 
aquecimento. Eles concluíram que as mantas com aquecimento 
forçado geram atividade nas proximidades do local da cirurgia, 
o que pode interromper o fluxo de ar laminar. Belani et al. rea-
lizaram um estudo com um manequim com campos cirúrgicos 
colocados em ATJ em sala ortopédica com gerador de bolhas co-
locado na cabeça para visualizar as correntes de ar [7]. As bolhas 
foram contadas em fotografias seqüenciais no campo cirúrgico e 
comparadas entre mantas e lençóis térmicos. Os autores encon-
traram um aumento significativo da contagem de bolhas no local 
da cirurgia com as mantas e a fotografia identificou correntes 
mobilizando ar da cabeça do manequim sobre os campos para 
o sítio cirúrgico. Uma recente simulação preditiva de fluxo de 
fluídos conduzida por He et al., em um maperamento auxiliado 
por computador na SO, mostrou interrupção significativa no flu-
xo de ar causada por mantas térmicas com um deslocamento de 
partículas do chão para o campo cirúrgico [8].

Tumia et al. quantificaram contagens bacterianas em amos-
tras de ar tomadas em SOs vazias, durante operações cirúrgicas 
normais antes de ligar as mantas e 15 minutos depois de ligar o 
aquecedor [9]. Eles não tiveram um estudo potente para alcan-
çar significância estatística, mas observaram um aumento nas 
contagens bacterianas durante operações cirúrgicas regulares 
sem sistema de aquecimento em comparação com a SO vazia, 
e um aumento adicional depois de ligar o aquecedor. Eles con-
cluíram que a maior parte da contaminação do ar da SO é se-
cundária à presença de equipe cirúrgica e tráfego de pessoas e 
que as mantas térmicas aumentam a contaminação em menor 
grau, mas provavelmente, sem relevância clínica, dado que as 
contagens ainda estão bem abaixo das recomendações preco-
nizadas para centros cirúrgicos de ar ultra-limpos. Albrecht et 
al. avaliaram a eficiência do filtro emissor de ar dos dispositivos 
utilizados nas mantas e descobriram que os filtros de entrada 
usados estavam longe da eficiência ideal que resultava na coloni-
zação das partes internas do dispositivo [10,11]. Eles cultivaram 
organismos como Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagu-
lase-negativos, os quais são conhecidos por serem os principais 
agentes patogênicos em artroplastia total do joelho. Avidan et 
al. realizaram culturas com amostragem de ar saido dos emisso-
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res e também encontraram culturas positivas em 4 de 10 dispo-
sitivos [12]. No entanto, após conectar a manta ao emissor de ar 
e coletar o ar que sai por baixo das mantas, nenhum organismo 
cresceu.

Por outro lado, vários estudos não conseguiram demons-
trar qualquer aumento de contaminação com o uso das man-
tas. Sharp et al. realizaram uma simulação cirúrgica utilizando 
pacientes com psoríase, que são conhecidos por ter aumento da 
descamação cutânea [13]. Eles utilizaram coleta de amostragem 
de ar durante simulação de atividade regular da SO. Nenhuma 
colônia bacteriana foi cultivada, levando os autores a concluir 
que o uso das mantas térmicas não resultou na contaminação do 
sítio cirúrgico. Sessler et al. avaliaram o efeito das mantas no ar 
da sala operatória com fluxo de ar laminar, usando voluntários 
em uma sala cirúrgica com simulação da configuração cirúrgica 
e manequins aquecidos para simular o pessoal da SO [14]. Uti-
lizaram fumaça para visualizar o fluxo de ar que revelou que as 
mantas térmicas não induziram qualquer corrente ascendente 
ou qualquer interrupção no movimento descendente normal 
do ar estéril. Um contador de partículas foi usado para avaliar 
as alterações nas concentrações de partículas perto de um local 
teórico da incisão cirúrgica. Não foram encontradas diferenças 
significativas entre a desativação do dispositivo das mantas, o ar 
ambiente ou o ar quente. Todos os cenários tiveram contagem 
de partículas abaixo dos critérios rigorosos estabelecidos na Eu-
ropa para a avaliação da função adequada do fluxo laminar nas 
salas cirúrgicas.

Moretti et al. avaliaram o efeito das mantas na qualidade do 
ar durante procedimentos de ATQ, com o uso de um dispositi-
vo para amostragem de ar com placas de ágar [15]. Não foram 
observadas diferenças nas cargas bacterianas em várias posições 
do campo cirúrgico com ou sem o uso das mesmas. Memarza-
deh et al. relataram a dinâmica de fluidos computacional e es-
tudos de rastreamento de partículas realizados pelos Institutos 
Nacionais de Saúde para avaliar se os dispositivos das mantas 
levam à contaminação do sítio cirúrgico [16]. Eles não encon-
traram nenhum aumento no depósito de fontes potenciais de 
contaminantes devido ao dispositivo das mantas em situações 
da SO com fluxo laminar em seus modelos. Zink et al. avaliaram 
a qualidade do ar em salas com voluntários deitados, cobertos 
por campos cirúrgicos, com placas de cultura colocadas no ab-
dômen enquanto as mantas térmicas estavam ligadas, por duas 
horas [17]. Os resultados foram comparados a um período de 
duas horas em que o aquecedor foi desligado. Nenhuma diferen-
ça estatisticamente significativa foi identificada entre as duas si-
tuações. Shirozu et al. observaram o efeito das mantas térmicas 
no fluxo de ar em um ambiente cirúrgico simulado com o uso 
de um anemômetro ultrassônico, fumaça e luz laser [18]. Os au-
tores demostraram que o fluxo laminar descendente contraba-
lançava eficientemente o fluxo de ar ascendente causado pelas 
mantas e concluiram que a contaminação do campo cirúrgico 
não é provável na presença de fluxo laminar adequado. Em um 
estudo da literatura veterinária, dois grupos de pacientes cirúr-
gicos foram comparados (um com as mantas térmicas e outro 
sem) [19], e obtiveram culturas de esfregaços dos campos cirúr-
gicos. Nenhuma diferença foi observada.

Oguz et al. recentemente, realizaram um estudo prospectivo 
em que pacientes ortopédicos foram randomizados para receber 
mantas térmicas ou lençóis com aquecimento elétrico [20]. Eles 
realizaram uma análise multivariada analisando o efeito de múl-
tiplos fatores no número de bactérias no ar da SO e no campo 
cirúrgico, medido por placas de ágar posicionadas em diferentes 
locais da sala, e placas de nitrocelulose colocadas na mesa de 
instrumentos. Esses fatores incluíram o tipo de dispositivo de 
aquecimento, além da presença de fluxo de ar laminar, o núme-
ro de pessoas da sala de cirurgia e o tempo operatório. Enquan-
to o tempo cirúrgico aumentado e a ausência de fluxo laminar 
afetaram significativamente as contagens bacterianas, o tipo de 

dispositivo de aquecimento utilizado não o fez.
Sikka e Prielipp publicaram uma revisão focada da literatura 

no Journal of Bone and Joint Surgery e concluíram que não há 
evidências suficientes para apoiar ou refutar uma ligação entre 
o uso de mantas térmicas e IAPs [21]. Elaboraram uma lista de 
recomendações que precisam ser seguidas para o uso adequado 
dos dispositivos, incluindo mudanças frequentes no filtro, cali-
bração e sempre usando o dispositivo emissor de ar com a manta 
que o acompanha. Kellam et al. em uma revisão abrangente, para 
a Associação de Enfermeiros (AORN), não conseguiram identi-
ficar evidências conclusivas para o aumento do risco de ISC com 
o uso das mantas e recomendaram o uso contínuo desses dispo-
sitivos [22].  Wood et al.  conduziram uma revisão semelhante 
e concluíram que a manta térmica contamina o ar ultra-limpo 
na sala de cirurgia, mas não encontraram uma ligação defini-
tiva com o aumento na taxa de ISC [23].  Eles recomendaram 
considerar sistemas alternativos de aquecimento quando a con-
taminação do campo cirúrgico é considerada crítica. Em uma re-
visão sistemática mais recente, que abrangeu um total de 1.965 
pacientes e 8 estudos, Haeberle et al. concluíram que não havia 
evidências para apoiar o aumento da taxa de ISC com o uso de 
mantas térmicas com dispositivo emissor de ar[24].

Sandoval et al.  comparado as mantas térmicas com len-
çóis térmicos em sua capacidade de prevenir a hipotermia em 
120 ATQ e ATJ [25], incluíram 60 pacientes em cada grupo e 
concluíram que foram igualmente eficazes na manutenção das 
temperaturas centrais durante e após a cirurgia. Não houve ISC 
relatadas em nenhum dos grupos. Este estudo foi um projeto de 
melhoria da qualidade e não foi desenvolvido para mostrar uma 
diferença clinicamente significativa nas taxas de infecção.

Em conclusão, a literatura é conflitante e ainda há uma falta 
de forte evidência ligando o uso das mantas térmicas ao aumento 
do risco de ISC. Em vista disso, embora reconheçamos o risco te-
órico apresentado pelas mantas com dispositivos emissores de ar, 
não podemos recomendar a descontinuação do uso dos mesmos, 
até o momento. No entanto, recomendamos seguir as instruções 
do fabricante e trocar frequentemente os filtros, certificando-se 
de que os dispositivos estejam calibrados e, o mais importante, 
usar os dispositivos somente com a manta apropriada. Outros mé-
todos alternativos de aquecimento podem ser usados. 

Recomendamos um estudo prospectivo randomizado para 
responder à questão, sendo que um estudo piloto está em anda-
mento. (ISRCTN 74612906)
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QUESTÃO 3: A temperatura da sala operatória (SO) afeta a taxa de infecções subsequentes do 
sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: A temperatura da SO pode afetar a temperatura corporal central, o que poderia impactar nas taxas de ISC/IAP sub-
sequentes. Assim, todos os esforços devem ser feitos para manter uma temperatura ótima da SO.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 88%, Discordam: 8%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Sabe-se que algumas variáveis relacionadas a SO   podem 

influenciar as taxas de ISC/IAPs em pacientes submetidos a 
procedimentos ortopédicos. Algumas das questões importantes 
na sala de cirurgia são as condições do sistema de ventilação, 
a contaminação ambiental, incluindo o ar, bem como a conta-
minação da superfície associada à umidade e a temperatura, 
que são fatores conhecidos e que predispoem o crescimento de 
microrganismos. Os sistemas de ventilação usados   clinicamen-
te são capazes de reduzir o número de unidades formadoras de 
colônias (UFCs) próximas ao campo cirúrgico. No entanto, os 
sistemas que utilizam fluxo de ar laminar vertical e aqueles que 
dependem de um fluxo de ar controlado por temperatura, re-
centemente desenvolvidos, têm mostrado melhor supressão da 
contaminação ambiental que é ainda mais eficaz do que os siste-
mas clássicos de fluxo de ar laminar. Estudos publicados recen-
temente demonstraram correlações entre mudanças sazonais de 
temperatura e taxas de ISC. Nesses estudos, as ISCs atingiram o 
pico durante a estação mais quente e foram menores no inverno, 
isso por si só, poderia incluir uma infinidade de fatores ambien-
tais adicionais.

A literatura atualmente disponível não estabeleceu o inter-
valo de temperatura ideal para a SO, mas sugere que as tempe-
raturas em torno ou abaixo de 24 ° C são preferíveis. Em alguns 

países (por exemplo, Alemanha), as normas da International Or-
ganization for Standardization (ISO) descrevem a necessidade de 
selecionar temperaturas da SO entre 18 ° C e 24 ° C. Não temos 
conhecimento de nenhum estudo sobre limites de temperatura 
mais baixos que mostrem efeitos adversos sobre a cicatrização 
de feridas, a circulação cardiovascular, etc.

Outro fator associado ao aumento da temperatura no cená-
rio da SO é o aumento nas taxas de transpiração entre o pessoal 
do centro cirúrgico, especificamente o cirurgião, que pode con-
taminar o campo cirúrgico. Everett et al. relataram que a inci-
dência de ISC aumentou quando o sistema de ventilação se de-
teriorou progressivamente. Eles descobriram que com os novos 
sistemas de ventilação aprimorados, as infecções retornavam às 
taxas básicas. O controle de temperatura e umidade é importan-
te principalmente para o conforto do pessoal do centro cirúrgico 
(estudo de baixa qualidade) [1]. Alfonso-Sanchez et al. conduzi-
ram um estudo prospectivo longitudinal para identificar a influ-
ência de fatores ambientais da SO nas ISC subsequentes. Os fato-
res de risco relacionados à SO incluíram o nível de contaminação 
por fungos e bactérias, a temperatura, a umidade, a renovação 
do ar e a pressão diferencial do ar. As variáveis   relacionadas ao 
paciente avaliadas incluíram idade, sexo, comorbidades, nível 
nutricional e transfusão. Outros fatores foram a antibioticopro-
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filaxia, tricotomizador elétrico versus manual, classificação do 
estado clínico dos pacientes da American Society of Anaesthe-
siologists (ASA), tipo de intervenção, duração da intervenção e 
permanência no pré-operatório [2]. As ISC superficiais foram 
mais freqüentemente associadas a fatores ambientais, como con-
taminação ambiental por fungos (de duas unidades formadoras 
de colônias), por bactérias, bem como pela contaminação da su-
perfície. Os fatores ambientais estudados, incluindo as tempe-
raturas da SO, influenciaram as taxas de ISCs subsequentes. Por 
exemplo, quando não havia contaminação no centro cirúrgico, 
nenhuma ISC foi detectada.  Os fatores de riscos significativos 
nas ISC superficiais foram contaminação ambiental por fungos 
(≥ 6 UFC /m3, com risco relativo (RR) de 6,2), bactérias e con-
taminação superficial por fungos e bactérias. Também foram re-
levantes a umidade, pressão diferencial e temperatura da SO. A 
temperatura da SO foi associada a ISC superficiais, mas não às 
profundas [2].

Fu Shaw et al. observaram que a contagem de colônias bac-
terianas aumentou em 9,4 UFC/m3 com cada aumento adicional 
de 1°C na temperatura ambiente (p=0,018) [3]. Em outro estu-
do Alsved et al. compararam dois sistemas de ventilação comu-
mente usados   , ou seja, fluxo de ar laminar vertical (FAL) e fluxo 
de ar turbulento com uma técnica de ventilação recentemente 
desenvolvida e o fluxo de ar com temperatura controlada (TAF), 
medindo as concentrações de UFC em três locais da SO.  Eles 
também avaliaram o conforto da equipe operacional.  O estu-
do constatou que apenas o fluxo laminar (FAL) e a ventilação 
com temperatura controlada resultaram em menos de 10 UFC/
mL em todos os locais de medição na sala durante a cirurgia. Os 
valores medianos de UFCs/m3 perto da ferida (250 amostras) 
foram de 0 para o fluxo laminar, um para fluxo com temperatu-
ra de ar controlada e 10 para fluxo turbulento. Perifericamente 
na sala, as concentrações de UFC foram menores para o fluxo 
com temperatura de ar controlada.  As concentrações de UFC 
não foram dimensionadas proporcionalmente às taxas de fluxo 
de ar. Em comparação com o fluxo laminar, o consumo de ener-
gia do fluxo com a temperatura de ar controlada foi 28% menor 
e houve significativamente menos perturbações por ruído. [4]

Anthony et al.  analisaram 760.283 procedimentos (artro-
plastia total do joelho [ATJ] 424,104 e artroplastia total do qua-
dril [ATQ] 336,179) e a influência das temperaturas sazonais 
nas ISC. Seus modelos indicam que os riscos de ISC foram maio-
res para os pacientes que receberam alta em junho e menores 
para os que receberam alta em dezembro. Para ATJ, as probabili-
dades de readmissão de 30 dias para ISC foram 30,5% mais altas 
no pico em comparação com o nadir (intervalo de confiança de 
95% (IC) 20 a 42). Para ATQ, o aumento sazonal de ISCs foi de 

19% (IC 95% 9 a 30). (Estudo de alta qualidade) [5].
Outro estudo de Anthony et al. descreveram uma variabili-

dade altamente sazonal da ISC, com a maior incidência de ISC 
em agosto e a menor em janeiro. Durante o período do estudo, 
houve 26,5% mais casos em agosto do que em janeiro (95% IC, 
23,3 a 29,7). Controlando as características demográficas e de 
nível do hospital, a probabilidade de uma readmissão primária 
por ISC aumentou em aproximadamente 2,1% por 2,8°C (5° F), 
aumento na temperatura média mensal. Especificamente, o gru-
po de temperatura mais alta (> 32,2°C) foi associado com um 
aumento nas chances de uma readmissão de ISC em 28,9% (95% 
IC, 20,2 a 38,3) em comparação com temperaturas mais baixas 
(<4,4°C [<40°F]) (estudo de qualidade moderada) [6].

Mills et al. concluíram que a transpiração do cirurgião pode, 
muito provavelmente, contaminar o campo cirúrgico como re-
sultado de temperaturas elevadas da SO [7].

Com base nas evidências disponíveis, parece que a tempe-
ratura da SO é um fator ambiental importante que precisa ser 
controlado durante os procedimentos cirúrgicos. Existe uma li-
gação indireta entre as temperaturas da SO e o potencial para 
ISC/IAPs subsequentes.
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QUESTÃO 4: A normotermia perioperatória afeta a taxa de infecções subsequentes do sítio cirúr-
gico/ infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Com base em dados da cirurgia geral e outras disciplinas cirúrgicas, a normotermia tem sido considerada um fator 
importante durante o período perioperatório, para minimizar os riscos de infecções subsequentes. Embora as evidências em cirurgia 
ortopédica sejam escassas, recomendamos que a normotermia também seja mantida em pacientes submetidos a procedimentos ortopé-
dicos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 1%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Os medicamentos usados   durante a anestesia geral, os ina-

lados e os intravenosos, assim como os opioides, alteram a capa-
cidade do organismo de regular a temperatura corpórea o que 
pode resultar em hipotermia [1].  A hipotermia também pode 
resultar do uso de anestesia neuroaxial, exceto em bloqueios 
de nervos periféricos [1].  Diversos estudos em animais de-
monstraram que a hipotermia intraoperatória pode diminuir a 
resistência a alguns patógenos, como Escherichia coli (E. coli) e 
Staphylococcus aureus [2,3]. A hipotermia e a vasoconstrição se-
cundária também podem levar à redução da oferta de oxigênio 
aos tecidos, aumentando os riscos de complicações infecciosas 
[4-6]. Vários estudos bem desenhados atribuíram uma redução 
substancial nas taxas de ISC em cirurgias limpas colorretais e 
não ortopédicas observando-se a normotermia [5,6]. Portanto, 
as diretrizes atuais da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) reco-
mendam a manutenção da normotermia perioperatória para re-
duzir o risco de ISC e outras complicações associadas à cirurgia 
[7,8]. 

No entanto, há uma escassez de literatura publicada sobre 
normotermia em procedimentos ortopédicos.  Em um recente 
estudo observacional que avaliou o papel da hipotermia nas fra-
turas de quadril, a incidência de hipotermia no perioperatório 
foi de 17%. Após análise por regressão logística multivariada, a 
hipotermia foi associada ao aumento do risco de infecção arti-
cular periprotética (IAP) (odds ratio (OR): 3,30, IC 95%, 1,19 
a 9,14, p = 0,022) [9].  Em contraste, em outro estudo obser-
vacional avaliando artroplastias totais de quadril e joelho, não 
foram encontradas associações estatisticamente significativas 
entre hipotermia e IAP/ISC na análise univariada [10]. Estudos 
observacionais [10–13] associaram hipotermia com aumento da 
perda de sangue e taxas de transfusão, o que pode, subsequente-
mente, levar a um aumento dos riscos para IAP/ISC. No entanto, 
não existem ensaios controlados randomizados que apoiem ou 
desencorajem a normotermia na artroplastia total ou em outros 
procedimentos ortopédicos em relação às IAPs/ISC.

Existem vários ensaios clínicos randomizados que foram re-
alizados fora da ortopedia, que suportam o uso de dispositivos 
de aquecimento na sala de cirurgia e durante o procedimento 
cirúrgico com o objetivo de reduzir as ISC [5,6]. Kurz et al. ava-
liaram a importância de manter a normotermia perioperatória 
com aquecimento adicional em pacientes com extensas cirur-
gias colorretais [5]. A temperatura central intraoperatória final 
média foi maior naqueles com aquecimento adicional em com-
paração com aqueles sem (36,6° vs. 34,7°C, p <0,001). Pacien-
tes selecionados para o aquecimento adicional demonstraram 
uma redução significativa nas taxas de ISC ao receberem mantas 
térmicas com dispositivos emissores de ar combinados com o 
aquecimento de fluídos (6 vs. 19%, p = 0,009). Em outro estu-

do controlado e randomizado, Melling et al. avaliaram pacientes 
submetidos a cirurgias limpas não ortopédicas e identificaram 
um papel substancial do pré-aquecimento na prevenção de ISC 
[6]. Eles mostraram que aquecer o paciente por pelo menos 30 
minutos antes da cirurgia levou a uma redução na taxa de infec-
ção de 14 para 5% (p = 0,001) [6].

O modo mais seguro e eficaz de manter a normotermia in-
traoperatória ainda é desconhecido. Alguns estudos recentes le-
vantaram problemas potenciais com o uso de sistemas de aque-
cimento de ar nas mantas térmicas que podem interromper o 
fluxo de ar laminar em salas cirúrgicas e aumentar os riscos para 
ISCs [14-16]. Mas, a partir de um estudo experimental recente, a 
interrupção do fluxo de ar produzido pelo aquecimento forçado 
das mantas, foi bem contrabalançada pelo fluxo de ar laminar 
descendente do teto [17]. Não há estudos que forneçam evidên-
cias de alto nível de que os sistemas de aquecimento possam au-
mentar as taxas de infecção.

Em resumo, alcançar a normotermia, usando dispositivos de 
aquecimento na sala de cirurgia e durante o procedimento cirúr-
gico, parece desempenhar um papel importante na diminuição 
dos riscos de infecções subsequentes. No entanto, esta evidência 
deriva principalmente da literatura não ortopédica. Mais pesqui-
sas são necessárias para estabelecer a correlação entre a tem-
peratura do paciente e as ISC no campo da cirurgia ortopédica, 
incluindo as ATs.
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QUESTÃO 5: Existe uma relação entre os níveis de microorganismos no ar da sala de cirurgia 
(SO) e o risco de infecções articulares periprotéticas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Sim. Evidências de alta qualidade indicam que há uma relação proporcional entre os níveis intraoperatórios de mi-
crorganismos aéreos (unidades formadoras de colônias ou UFCs) e a incidência de IAPs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 98%, Discordam: 1%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Uma pesquisa abrangente foi realizada utilizando PubMed 

e Google Scholar com as palavras-chave: ar no ambiente cirúrgi-
co, microrganismos no ar, implante, infecção, infecção do sítio 
cirúrgico, Charnley e Lidwell. Um total de 248 artigos potencial-
mente relevantes foram identificados e revisados. Após a tria-
gem por relevância para o tema de microrganismosno ar e IAP, 
34 artigos foram selecionados para análise. Destes, até onde sa-
bemos, apenas cinco estudos que comparam adequadamente os 
níveis de UFC no ar durante operações cirúrgicas reais e a inci-
dência de ISC foram publicados [1–5]. Quatro, desses cinco com 
níveis de evidência I, demonstram correlações estatisticamente 
significativas entre os níveis de UFC aerotransportada (medidas 
por amostragem de ar no local da incisão ou perto dele ou por 
lavagem de ferida) e a incidência de IAPs [1-4]. O quinto estudo 
comparou UFCs transportadas pelo ar e infecções pós-opera-
tórias em três SOs com ventilação convencional, com os dados 
obtidos em SO com fluxo de ar laminar, e não encontrou dife-
rença na incidência de IAPs [5]. No entanto, o estudo também 
não encontrou diferenças nas UFCs presentes no ar das SOs com 
fluxo laminar e nas salas ventiladas convencionalmente, o que é 
consistente com a hipótese de que as IAPs estão correlacionados 
com o nível de UFCs transportadas pelo ar nas SOs.

Um estudo realizou restropectivamente uma análise por 
regressão multivariada de dados de um grande estudo prospec-
tivo no Reino Unido, e concluiu que a antibioticoprofilaxia foi 
eficaz na redução das incidências de IAPs. No entanto, o gru-
po também descobriu que essa variável era independente da 
presença de ar ultra-limpo, sugerindo que as duas modalidades 
são multiplicativas [6]. As conclusões deste estudo devem ser 
ponderadas contra o fato de que a profilaxia antibiótica não foi 
controlada durante o estudo principal e o uso de antibióticos no 
perioperatório variou amplamente.

A revisão da literatura demonstrou características comuns 
que limitaram sua relevância clínica. O uso do termo “fluxo la-
minar” para descrever os padrões de ar no centro cirúrgico e 

equiparar esse termo com o ar “ultra-limpo” é potencialmente 
enganoso. Há uma série de variáveis   em uma SO em procedi-
mentos que podem interromper o fluxo laminar, além de exis-
tirem muitos fabricantes e tipos diferentes de configurações 
de “fluxo laminar”.  Os exemplos incluem o aumento das on-
das térmicas causadas pelo calor das luzes da sala de cirurgia, 
abertura de portas que fazem com que o ar pressurizado escape 
para os corredores, alterando as correntes de ar e a turbulência 
criada quando o ar passa pelas luzes cirúrgicas e pelos mem-
bros da equipe cirúrgica [7– 9]. Portanto, é importante avaliar 
a capacidade das SOs rotuladas como “fluxo laminar” fornece-
rem realmente uma redução das UFCs transportadas pelo ar, em 
comparação com as salas de cirurgia convencionalmente venti-
ladas. Por exemplo, um estudo de 3.175 artroplastias de quadril 
e joelho usando um “sistema de fluxo de ar filtrado unidirecio-
nal horizontal”, relatou redução de infecção, mas nenhum dado 
de UFC foi obtido, talvez porque se supunha que as salas com 
“fluxo laminar” possuem ar limpo [10]. Outros estudos tiveram 
o mesmo problema de não reportar UFCs transportadas pelo ar 
juntamente com dados de infecção [11-12].
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QUESTÃO 6: Que método (s) estão disponíveis para verificar a limpeza microbiológica da sala 
operatória (SO)?

RECOMENDAÇÃO: Várias opções estão disponíveis para verificar a limpeza microbiológica da sala de cirurgia, incluindo inspeção visu-
al, swab e cultura, placas de cultura de contato, bem como bioluminescência de adenosina trifosfato (ATP).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 96%, Discordam: 1%, Abstenção: 3% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Estamos nos esforçando continuamente para minimizar as 

infecções periprotéticas (IAPs) devido à sua associação com 
maior morbidade e mortalidade [1-3].

O padrão original para determinar a limpeza dentro dos 
hospitais era a inspeção visual até que vários estudos provas-
sem que era inferior aos métodos mais modernos e quantitativos 
[4-9]. As principais desvantagens da inspeção visual incluem, a 
subjetividade da análise, não poder fornecer informações sobre 
quais microrganismos estão nas superfícies e a natureza qualita-
tiva, que tem se mostrado consistentemente menos sensível que 
outros métodos de avaliação [4– 9]. 

A fim de padronizar o monitoramento da limpeza micro-
biana no centro cirúrgico, as culturas de swabs ou placas de 
contato que determinam as unidades formadoras de colônia 
(UFCs) foram introduzidas como uma medida objetiva, com 
atenção especial às superfícies de alto contato [6,10–16].   As 
culturas com contagem de colônias aeróbicas, com ou sem parâ-
metros de crescimento específicos de bactérias, fornecem uma 
visão geral da carga microbiana na SO [10,11,17]. É geralmente 
aceito que as culturas <2,5 UFC por cm2 são consideradas lim-
pas e qualquer contagem maior, considerada contaminada 
[5,6,10,11,15,17,18].  As limitações deste método incluem o 
tempo necessário para obter resultados por cultura, geralmente 
pelo menos 24 horas para contagens de UFCs e 48 horas para 
especificação bacteriana, limitações na capacidade de cultivar 
certos tipos de bactérias e não abranger outras superfícies con-
taminantes como fluidos corporais, sangue e saliva. 

A bioluminescência de ATP é uma tecnologia que tem sido 
usada há muito tempo na indústria alimentícia para monitorar 
a limpeza, sendo recentemente introduzida na sala de cirurgia 
[19-21]. A quantidade de ATP produzida por células vivas é me-
dida por unidades relativas de luz (URLs) com padrões estabele-
cidos pelo fabricante. Não há atualmente nenhum valor de URL 
padrão acordado para ser usado como referência para sinalizar 
limpeza versus contaminação. A maioria dos estudos até à data 
atual utiliza um valor de 250 a 500 URL como referência para a 
limpeza [6,7,13,17,22–24].  Embora existam evidências confli-
tantes na tentativa de correlacionar ATP com as contagens de 

UFCs [6,7,9,13,16,17,22–24], estudos comparativos mais rigo-
rosos com desfechos clínicos são necessários para determinar 
os valores de URL de referência que estarão relacionados com 
a redução do risco de IAPs. Este método é rápido e permite a 
avaliação da carga biológica global na sala de cirurgia, incluindo 
fluidos corporais [13–15,22–24].  As limitações do ATP são o 
custo e a incapacidade de determinar qual patógeno específico 
está contaminando a SO, quando ocorrem leituras alteradas [9]. 

Com a limitada literatura disponível, extrapolamos que o 
uso de bioluminescência de ATP fornece a maior utilidade como 
um método de feedback rápido para monitorar a limpeza da sala 
de cirurgia regularmente. Recomendamos usar um valor de 250 
URLs como valor de referência para contaminação. Além dis-
so, as superfícies que consistentemente fornecem altas leituras 
do medidor de ATP podem ser alvo de colea de culturas para 
contagens de UFC (>2,5 UFC/ cm2 consideradas contaminadas) 
e especificação microbiológica.
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QUESTÃO 7: O uso da descontaminação por luz ultravioleta (UV) na sala de operações (SO) 
reduz o risco de infecções subsequentes do sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas 
(ISC/IAP) em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Sim. O uso de luzes UV durante a cirurgia é eficaz contra bactérias transportadas pelo ar.  No entanto, devido aos 
riscos potenciais para o pessoal do centro cirúrgico, recomenda-se que a luz UV seja usada apenas em horários não ocupados, durante a 
limpeza terminal da sala.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 4%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A fonte de grande parte dos microrganismos responsáveis   

pelas IAPs são os transportados pelo ar na sala de cirurgia [1]. O 
tráfego na sala, o status da porta e o número de pessoas na sala 
são os indicadores básicos da quantidade de unidades forma-
doras de colônias no ar (UFCs) [2]. Para reduzir o número de 
UFCs transportadas pelo ar no centro cirúrgico durante a cirur-
gia, algumas técnicas são aplicadas, como aventais cirúrgicos 
com sistemas de exaustão corpórea, uso de fluxo de ar laminar, 
redução do tráfego de pessoas entre as SOs e aplicação de luzes 
UV [2,4–7]. 

A eficácia das técnicas projetadas para remover as bacté-
rias transportadas pelo ar da sala de cirurgia é apoiada por es-
tudos atuais randomizados controlados (ECR) [1]. Na SO, uma 
concentração de 10 m-3 ou menos de bactérias transportadas 
pelo ar é definida como ar ultralimpo [2]. A luz UV em com-
primentos de onda específicos quebra as ligações moleculares 
no DNA, eliminando microorganismos que podem causar infec-
ções subsequentes. Desde a primeira aplicação, foi demonstrada 
uma relação entre diferentes comprimentos de onda UV e uma 
diminuição nas taxas de infecção com uma redução nas UFCs 
ou obtenção de ar ultralimpo [3–5]. Os primeiros dados relacio-
nados ao uso de luz UV durante procedimentos cirúrgicos foram 
da Duke University. Com o uso de luz UV em todos os tipos de 
cirurgia em 1936, as taxas de infecção e as taxas de mortalidade 
relacionadas à infecção diminuíram de 11,3 e 1,3% antes de 1936 
para 0,24 e 0% em 1960, respectivamente [6]. Em um estudo de 

1980, a taxa de IAP após artroplastia de quadril foi reduzida de 
3,1 para 0,53% com o uso de luz UV [7].

Em um estudo randomizado de 30 artroplastias de quadril 
realizadas por Carlsson em 1986, o uso de lâmpadas UV na sala 
cirúrgica mostrou reduzir significativamente o número de UFCs, 
tanto na área da ferida quanto na periferia da sala, conforme de-
terminado por amostras volumétricas do ar [8]. Outro estudo 
pioneiro nesse campo foi conduzido pela mesma equipe em 
1989 [9]. O método combinado de paramentação com exaustão 
corpórea da equipe e radiação UV foi utilizado e as amostras de 
ar de 20 casos de artroplastia de quadril foram todas <10 UFC/
m3, que é o limite para ar ultralimpo (mediana 2,6, variação de 
1,1 a 7,1).

Em 1991, Berg et al. relataram que as luzes UV foram mais 
eficazes que os invólucros de ar ultralimpo e as aplicações de 
UV combinadas com sistemas de exustão corpórea reduziram a 
infecção [10]. Taylor et al. conduziram um estudo de coorte se-
melhante em 1995, no qual diferentes doses de luzes UV foram 
comparadas com fluxo laminar e ventilação convencional. No-
vamente, resultados favoráveis   às luzes UV foram obtidos [5].

Berg-Perier et al. compararam o método de luz UV com o 
invólucro de ar ultralimpo Charnley-Howorth em uma análise 
econômica, de conforto e segurança, e apresentaram dados de 
que a luz UV era superior em termos de custo, conforto e segu-
rança quando proteção suficiente era fornecida [11].

Um dos estudos mais importantes realizados foi o de Ritter 
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et al. Em seu estudo de coorte retrospectivo publicado em 2005, 
as taxas de infecção de 5.980 artroplastias foram examinadas 
[12]. Foi demonstrado que a taxa de infecção de 1,77% com o 
fluxo laminar antes da aplicação da luz UV diminuiu para 0,57% 
após o uso de luz UV sem fluxo laminar (p <0,0001).

     Embora vários estudos apoiem a eficácia do uso de luz 
ultravioleta contra bactérias transportadas pelo ar durante pro-
cedimentos cirúrgicos ortopédicos, por causa dos efeitos cola-
terais potenciais na equipe do CC, esta aplicação tem sido res-
tringida pelas diretrizes, havendo até recomendações proibitivas 
[13,14].

     Não há dados atuais disponíveis relacionados à possível 
redução do uso de luz UV durante a cirurgia, de acordo com as 
diretrizes e os efeitos colaterais relatados. Foram desenvolvidos 
novos designs que podem aumentar a segurança do pessoal do 
centro cirúrgico e fornecer a máxima eficácia na desinfecção do 
ar. No entanto, não há publicações sobre a eficácia clínica des-
ses novos desenhos em relação a esses dois aspectos [15]. Pos-
sivelmente, a área mais importante que poderia se beneficiar da 
eficácia germicida da descontaminação por luz ultravioleta é a 
limpeza terminal da sala de cirurgia ou os quartos do hospital 
em horários não ocupados.

O dispositivo de desinfecção de salas Tru-D (Tru-D Smart 
UVC, Memphis, Tennessee, EUA) é um dispositivo móvel de 

desinfecção de salas cirúrgicas, automatizado, que utiliza a ir-
radiação UV-C para matar microorganismos. Em uma publica-
ção de Mahida et al., a eficácia do dispositivo Tru-D foi avaliada 
na limpeza terminal dos quartos dos pacientes e do centro ci-
rúrgico.  Foi relatado que as reduções  médias de três a quatro 
log10 para Staphylococcus aureus  resistentes à meticilina artifi-
cialmente semeados (MRSA) e enterococos resistentes à vanco-
micina (VRE) ocorreram quando utilizada uma dose de 22.000 
mWs/cm2 [16]. Da mesma forma, através da avaliação de redu-
ções logarítmicas, vários estudos mostraram a eficácia dos dis-
positivos de UV na inativação de micróbios semeados em várias 
superfícies de teste colocadas em quartos ocupados de hospitais 
[17-22]. Vários ensaios clínicos também mediram a eficácia dos 
dispositivos UV na limpeza  terminal de sala, mostrarando re-
duções estatisticamente significativas nas taxas de infecções as-
sociadas aos cuidados de saúde (HAIs) [23-26]. O único estudo 
randomizado e controlado nessa área é um estudo multicêntrico 
de Anderson et al. que incluiu nove hospitais. O método de lim-
peza terminal da sala utilizando o dispositivo Tru-D foi utiliza-
do em dois dos quatro grupos controle formados por diferentes 
combinações. O uso de estratégias avançadas de limpeza de sala, 
como um dispositivo UV, mostrou reduzir as infecções relacio-
nadas aos cuidados da saúde, em cada 10.000 casos, de 51,3 para 
33,9 (p = 0,0369) [27].

Figura 1- PRISMA Fluxograma mostrando a identificação dos estudos relevantes durante o processo de revisão
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Além disso, Fornwalt et al. relataram a eficácia de luzes ul-
travioletas de xenônio pulsado na ISC em pacientes submetidos 
a procedimentos articulares totais em 2016 [28].  Eles encon-
traram uma redução significativa para zero infecções após 12 
meses de cirurgia, renovando sua ala de cirurgia ortopédica e 
implementando novos procedimentos rigorosos e descontami-
nação com xenônio pulsado UV antes da cirurgia.

Com base na evidência global compilada (Fig. 1), apesar da 
eficácia da luz UV durante a cirurgia contra bactérias transpor-
tadas pelo ar, seu uso não é justificado devido aos riscos que po-
deriam ser criados para o pessoal da sala de cirurgia. No entanto, 
existem evidências que apóiam o uso de lâmpadas UV para a 
limpeza terminal de salas, em horários desocupados.
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QUESTÃO 8: As manoplas do foco cirúrgico são uma fonte de contaminação durante procedi-
mentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Sim. As manoplas são uma possível fonte de contaminação durante procedimentos ortopédicos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 96%, Discordam: 3%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
As infecções articulares periprotéticas (IAP) são uma com-

plicação devastadora após a artroplastia total, com aumento da 
mortalidade em um ano [1]. Como a taxa de recorrência após o 
tratamento da IAP, no seguimento de cinco anos, pode chegar a 
até 60% [2], a prevenção na fase perioperatória é essencial. Ape-
sar de vários desenvolvimentos comportamentais e tecnológi-
cos, as bactérias não podem ser totalmente eliminadas de uma 
sala de operação (SO) [3]. Portanto, é muito importante exami-
nar e identificar todas as superfícies possíveis no centro cirúrgi-
co, como manoplas, que poderiam fornecer um meio ideal para 
o crescimento bacteriano.

Um artigo apresentado na Academia Americana de Cirur-
giões em 2017 mostrou que a colocação das manoplas produzia 
contaminação moderada por partículas no campo estéril.  Um 
estudo de Davis et al. concluíram que 14,5% das manoplas esta-
vam contaminadas durante artroplastias primárias de quadril e 
joelho. O acompanhamento de um mínimo de dois anos revelou 
uma infecção profunda na coorte, no entanto, o organismo não 
foi identificado como contaminante [4]. Knobben et al. estuda-
ram a transferência de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epi-
dermeis e Cutibacterium acnes (anteriormente Propionibacterium 
acnes) de um material da SO (luvas, brocas ortopédicas, vesti-
mentas e manoplas) para outro. A transferência foi demonstra-
da com todas as cepas bacterianas e com cada material, variando 
de 17 a 71%[5].  Em contraste, Hussein et al. examinaram a con-
taminação em SO através de culturas bacterianas de esfregaços 
retirados das manoplas antes e depois de 15 artroplastias totais 
de quadril e joelho. Não encontraram contaminação bacteriana 
aeróbia após 48 horas de cultura nas luvas cirúrgicas ou nas ma-
noplas. [6].

Um ensaio clínico randomizado de Schweitzer et al.  sele-
cionou 36 manoplas para verificar contaminação bacteriana em 
artroplastias do quadril, utilizando dois métodos de cultura dife-
rentes, incluindo um com alta sensibilidade. Foram encontradas 
culturas positivas em 50%  das manoplas[7]. Em um estudo mais 
recente de Richard et al., um novo método, utilizando a tecno-
logia de bioluminescência com adenosina trifosfato, foi aplicado 
para detectar o grau de contaminação dentro do ambiente este-
rilizado da SO. Eles concluíram que várias superfícies, incluin-
do manoplas, tinham cargas bacterianas significativas [8]. Este 
estudo demonstrou que tal carga bacteriana pode levar a con-
taminação de superfícies na SO e, portanto, aumenta o risco de 
infecções ortopédicas no pós-operatório [8].  O International 
Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infections, 2013, e uma 
metaanálise de Ratto et al. concluíram que as manoplas podem 
ser uma fonte potencial de contaminação e os cirurgiões devem 
minimizar o contato com as mesmas, o máximo possível [9,10].

Apesar do fato de um estudo clínico não ter encontrado 
nenhuma contaminação, vários estudos observacionais identi-
ficaram culturas bacterianas positivas nas manoplas utilizando 
diferentes técnicas, com sensibilidade variada.  Inferimos que 
as manoplas são uma possível fonte de contaminação durante 
procedimentos ortopédicos.  No entanto, não há evidências de 
suporte ou estudos prognósticos que vinculam a contaminação 
das manoplas a pacientes com ISC, à mesma fonte contaminan-
te. Aconselhamos os cirurgiões, como medida de precaução, a 
minimizar o contato com as  manoplas, utilizando sua equipe 
para movimentar as luzes durante o procedimento. Se o contato 
com as luzes for necessário, também recomendamos a troca de 
luvas para limitar a contaminação ao campo operacional.
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QUESTÃO 9: Existe um direcionamento para proibir todos os dispositivos portáteis/telefones 
celulares na sala operatória (SO)?

RECOMENDAÇÃO: Dada a falta de evidências que correlacionem taxas de infecção aumentadas como resultados adversos do uso de 
dispositivos portáteis na sala de cirurgia, não há como fazer uma recomendação proibindo o uso desses dispositivos na SO, no momento. 
No entanto, a limpeza regular de telefones celulares é uma prática fácil e eficaz e deve ser realizada rotineiramente.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 87%, Discordam: 8%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Os equipamentos eletrônicos não médicos, como tele-

fones celulares, assistentes digitais pessoais e tablets sem fio 
(por exemplo, dispositivos portáteis móveis) estão cada vez 
mais integrados à prática dos profissionais de saúde [1,2]. Es-
tudos anteriores mostraram que 33 a 88% dos profissionais de 
saúde entrevistados admitem usar telefones celulares na SO 
[1,3,4]. Sergeeva et al. descobriram que os dispositivos móveis 
permitem acesso fácil à informação, e-learning e comunicação 
relacionada ao trabalho [5]. O potencial desses dispositivos se-
rem uma fonte de distração do ambiente de trabalho [5], além 
de ser um nicho de contaminação, justifica uma análise mais 
aprofundada sobre a permissão para utilização dos dispositivos 
portáteis/celulares na sala de cirurgia.

Os telefonemas foram considerados uma das distrações 
mais freqüentes na SO [6–8]. Avidan et al. constataram que as 
chamadas de telefone celular causaram distúrbios de curta dura-
ção aos cirurgiões operantes [9]. Murji et al. identificaram que 
as distrações do pager prejudicaram a capacidade de completar, 
com sucesso, a tarefa cirúrgica no tempo previsto e que a maio-
ria dos residentes tomou pelo menos uma decisão clínica insegu-
ra durante a fase de distração [10]. Além disso, tem sido sugeri-
do que os telefones de toque estão entre as principais fontes de 
ruídos desnecessários no centro cirúrgico [11]. 

No estudo realizado em um hospital terciário na China, o ní-
vel de ruído nas SOs variou entre 59,2 e 72,3 dB, com 100% das 
medições excedendo os padrões recomendados de ruído hospi-
talar [12]. O ruído excessivo pode ter efeitos negativos no cuida-
do e segurança do paciente. Kurmann et al. mostraram que as SO 
com alto nível de ruído também apresentaram taxas mais altas 
de infecção do sítio cirúrgico (ISC) [13]. Experimentos basea-
dos em simulação identificaram que o ruído durante a cirurgia 
pode aumentar a sensação de estresse, medida pela carga de ta-
refa percebida e níveis de fadiga, [14] e causar uma diminuição 
na acuidade auditiva levando a possíveis falhas de comunicação 
[15,16] e, ainda, pode prejudicar a capacidade de monitorar com 
precisão os alarmes auditivos do oxímetro de pulso [17]. A edu-
cação dos membros da equipe sobre estratégias de redução de 
ruído (incluindo evitar conversas por telefone) ajudou a reduzir 
substancialmente o nível de ruído durante os procedimentos da 
sala de cirurgia [11].

O risco de dispositivos portáteis contribuírem para uma 
possível contaminação cruzada bacteriana no centro cirúrgico 
também deve ser discutido. Numerosos estudos documentaram 
a contaminação bacteriana dos telefones celulares dos profissio-
nais de saúde [18].  Sabe-se que as espécies de bactérias mais 
frequentemente isoladas dos telefones celulare, como os esta-
filococos coagulase-negativos e  Staphylococcus aureus, comu-
mente causam infecções periprotéticas [1,3,4,18,19].  Isolados 
geneticamente idênticos foram detectados a partir de telefones 
celulares, palmas, dedos ou narinas de seus usuários [19,20]. No 

entanto, não se sabe se existe uma correlação entre a contami-
nação do dispositivo portátil e as taxas de ISC e/ou microorga-
nismos causadores dessas infecções. Nos estudos realizados em 
SO, a taxa de contaminação do celular com possíveis patógenos 
clínicos variou de 0 a 83% [1,3,4,19]. A razão para a grande va-
riação da taxa de contaminação pode ser devida à amostragem 
de diferentes tipos de dispositivos portáteis, diferentes métodos 
de amostragem, diferentes locais de amostragem e se os esta-
filococos coagulase-negativos foram incluídos como patogêni-
cos [4,19]. Dispositivos móveis com tela sensível ao toque têm 
sido associados a taxas mais baixas de contaminação bacteriana 
quando comparados com as alternativas tradicionais de teclado 
[21]. Shakir et al. relataram menores cargas bacterianas em te-
lefones celulares com um protetor de tela [3]. No entanto, esses 
dispositivos também precisam ser regularmente descontamina-
dos com desinfetantes aprovados e que não causem danos ao te-
lefone [2]. O protocolo padronizado de descontaminação redu-
ziu significativamente a carga bacteriana no telefone [3,4]. No 
estudo de Shakir et al., as taxas de contaminação aumentaram de 
8% após a desinfecção para 75% uma semana após a descontami-
nação, preconizando a limpeza regular, várias vezes por semana 
[3]. 

Os riscos dos dispositivos portáteis contribuírem para a 
contaminação bacteriana cruzada podem ser reduzidos pela hi-
giene adequada das mãos. Mark et al. especularam que as taxas 
mais elevadas de conformidade com a higiene das mãos (97%) 
em sua unidade poderiam ser a razão para a menor taxa de con-
taminação no telefone celular [1]. 

A educação do pessoal é essencial, uma vez que os estudos 
indicam que a maioria dos profissionais de saúde não limpa re-
gularmente os seus dispositivos nem realiza a higiene das mãos 
antes ou depois do uso [1-4].
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QUESTÃO 1: A troca de aventais cirúrgicos durante operações prolongadas reduz o risco de 
infecções do sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)? Se sim, com que 
frequência os aventais devem ser trocados durante o procedimento?

RECOMENDAÇÃO: Não podemos recomendar a favor ou contra as trocas dos aventais em intervalos de tempo específicos, pois não exis-
tem estudos que avaliem as associações temporais com a contaminação do avental. No entanto, recomendamos que os aventais cirúrgicos 
sejam trocados se ocorrer sujidade excessiva ou perfuração da vestimenta durante a cirurgia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 2%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

1.13. PREVENÇÃO: SALA CIRÚRGICA - VESTIMENTAS CIRÚRGICAS

JUSTIFICATIVA
O avental cirúrgico esterilizado foi usado pela primeira vez 

por Gustav Neuber em 1883, e logo após sua introdução em ci-
rurgia, foi relatada uma diminuição nas infecções. Antes dessa 
mudança de paradigma em trajes cirúrgicos, os cirurgiões usa-
vam, talvez, um avental favorito, que muitas vezes estava sujo de 
operações anteriores [1]. 

Devido à grande variação de aventais cirúrgicos disponíveis, 
não há consenso sobre qual tipo de vestimenta é mais eficaz para 
a prevenção de ISC. Atualmente, os dados apoiam o uso de aven-
tais impermeáveis   e pesquisas adicionais sobre os descartáveis   
versus reutilizáveis   em relação à prevenção de ISCs profundas 
são necessárias [2–7]. Não há literatura disponível para sugerir 
que a troca de aventais sem danos no intraoperatório, tenha al-
gum benefício com relação à prevenção de ISC ou IAP.

Com base em vários estudos que sugerem um aumento de 
contaminantes na mesa de apoio, e nas luvas cirúrgicas, é lógico 
que o tempo prolongado no centro cirúrgico também aumenta 
os contaminantes nos aventais cirúrgicos. De acordo com Dals-

trom et al., houve contaminação tempo-dependente em ban-
dejas estéreis abertas na mesa de apoio, com 4% das bandejas 
contaminadas em 30 minutos, 15% contaminadas em uma hora, 
22% em 2 horas e 30% às 4 horas [8]. Al-Maiyah et al. realiza-
ram um ensaio clínico randomizado comparando a frequência 
de alterações da luva em dois grupos de cirurgiões ortopédicos 
que realizam artroplastia total do quadril (ATQ). Um grupo de 
cirurgiões trocou de luvas a cada 20 minutos durante o procedi-
mento, o outro grupo de cirurgiões apenas trocou de luvas no 
momento do implante dos componentes da prótese. O estudo 
demonstrou reduções significativas nas perfurações de luva e 
contaminações no grupo de 20 minutos [9].  Kaya et al.  reali-
zaram um estudo com um escopo semelhante e determinaram 
que a perfuração da luva ocorreu aproximadamente a cada 90 
minutos durante a cirurgia. O grupo defendeu mudança das lu-
vas após esse intervalo de tempo [10]. Não há dados publicados, 
no entanto, para sugerir especificamente que a troca de aventais 
durante cirurgias prolongadas reduza a taxa de contaminação 
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ou, ainda, infecções cirúrgicas profundas na artroplastia.
Em um estudo avaliando a esterilidade de várias áreas do 

avental cirúrgico durante procedimentos de coluna, Bible et 
al. constataram que, após uma duração média de 134 minutos, 
a taxa de contaminação dos aventais descartáveis   impermeáveis   
variava de 6 a 48%, dependendo da localização. Os maiores ní-
veis de contaminação foram nos ombros (48%) e na parte in-
ferior do avental (26%) e a menor contaminação no nível do 
peito (6%) [11]. Com base nos resultados deste estudo, há, no 
mínimo, alguma evidência documentada de que a contaminação 
do avental ocorre após 134 minutos, em diferentes graus, na su-
perfície dos aventais cirúrgicos. Flaherty et al. também demons-
traram que a permeabilidade dos aventais aumenta após o con-
tato com o sangue após uma hora, potencialmente aumentando 
a contaminação [12]. No entanto, é necessária uma investigação 
adicional para responder especificamente à frequência com que 
os aventais cirúrgicos devem ser trocados durante procedimen-
tos prolongados.

Na ausência de dados definitivos para apoiar a troca de 
aventais no intraoperatório, esta prática deve ser deixada ao cri-
tério do cirurgião. No entanto, vale lembrar que vários estudos 
relacionaram o aumento do tempo cirúrgico diretamente com 
o aumento das IAPs e, portanto, todos os esforços para a con-
clusão eficiente da operação num tempo ideal, devem ser feitos 
[13,14]. Em um estudo de 69.663 pacientes com ATJ primária, 
1.400 dos quais desenvolveram infecção pós-operatória profun-
da, Kurtz et al. relataram um risco relativo de 1,59 para tempos 
cirúrgicos maiores que 210 minutos, em comparação com casos 
realizados em menos de 120 minutos [15]. Vários estudos euro-
peus baseados em registros, e o Programa Nacional de Melho-
ria da Qualidade Cirúrgica do Colégio Americano de Cirurgiões 
(ACS-NSQIP), corroboram esses achados e identificam os tem-
pos cirúrgicos como um fator de risco independente para infec-
ções [16–18]. Em um recente estudo de 56.216 ATJ, baseado em 
registros americanos, uma análise de subgrupos, encontrou um 
aumento de 9% no risco de infecção profunda do sítio cirúrgico 
para cada 15 minutos adicionais de tempo operatório (intervalo 
de confiança de 95%, 4 para 13%) [19]. À luz desta evidência, 
esforços razoáveis   devem ser feitos para realizar a cirurgia de 
maneira eficiente, mitigando etapas demoradas e procedimen-
tos que não tenham um efeito baseado em evidências sobre os 
resultados.

Em conclusão, não há evidências diretas na literatura para 
apoiar a mudança de aventais durante operações prolongadas, a 
fim de prevenir ISCs ou IAPs. Há dados, no entanto, para suge-
rir que tempos cirúrgicos mais longos aumentam a contamina-
ção em superfícies, incluindo o cirurgião, bem como evidências 
que demonstram um aumento de ISCs com aumento dos tem-
pos operatórios. Com a literatura atual, como apresentada, não 
podemos recomendar a favor ou contra a intervenção proposta, 
mas ressaltamos que as operações devem ser realizadas de ma-
neira tão eficiente quanto a segurança e a técnica permitirem.
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QUESTÃO 2: O tipo de avental cirúrgico (descartável ou reutilizável) usado pela equipe na sala 
cirúrgica afeta a taxa de infecções subsequentes do sítio cirúrgico/infecções periprotéticas (ISC/
IAPs) em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Desconhecido. A evidência disponível, de baixo nível, sugere que os aventais descartáveis podem ter maior capaci-
dade de impedir a dispersão bacteriana no centro cirúrgico. Não há evidências para demonstrar que o tipo de avental influencia as taxas 
de ISC/IAPs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 3%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Realizamos uma revisão sistemática da literatura, de acordo 

com as diretrizes de Itens Preferenciais de Relatórios para Re-
visões Sistemáticas e Meta-Análises (PRISMA) [1], com o obje-
tivo de identificar se o tipo de avental cirúrgico, descartável ou 
reutilizável, poderia afetar a taxa de infecções pós-operatórias 
em   cirurgias ortopédicas (Fig.1). A pesquisa nas bases Embase, 
Scopus, Cochrane, PubMed e Google Scholar foi realizada usan-
do várias combinações de palavras-chave: “avental descartável”, 
“avental reutilizável”, “roupa cirúrgica”, “avental cirúrgico”. “Or-
topedia”, “artroplastia” e “infecção”. Não foi estabelecido limite 
quanto ao ano de publicação.

A pesquisa inicial forneceu um total de 1.264 registros após 
o ajuste para duplicatas. Destes, 1.224 estudos foram excluídos 
por título/resumo por claramente não atenderem aos critérios 
de inclusão. O texto completo das 40 citações restantes, foi exa-
minado em detalhes e mais 23 foram excluídas conforme des-
crito na (Fig. 1). Um total de 17 estudos completos, escritos em 
inglês, foram incluídos na síntese quantitativa da revisão (Fig. 
1). Dividimos os 17 estudos em dois grupos, o primeiro incluin-
do aqueles que relatavam a quantidade de penetração bacteriana 
e contaminação da SO em relação ao material do avental cirúr-
gico e o segundo incluindo os estudos que relatavam o tipo de 
avental e a incidência de ISC pós-operatória. Dos 17 estudos in-
cluídos, 10 relataram a contaminação por aventais [2–12], que 
foi expressa por contagem ou penetração bacteriana, contami-
nação do ar e contaminação das feridas, 6 relataram taxas de 
infecção profunda [13–18] e 1 relatou ambos os desfechos [19]. 

Os dados foram baseados em procedimentos ortopédicos 
em sete estudos, e em procedimentos não ortopédicos em sete 
estudos, procedimentos não especificados em dois estudos e um 
estudo in vitro (Tabelas 1 e 2). As avaliações de qualidade dos 
16 estudos são baseadas nos critérios da Academia Americana 
de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS) para estudos observacionais 
e randomizados e todos os níveis de evidências variaram entre 
evidências moderadas a baixas/conflitantes [20].

Apesar de décadas de pesquisa, permanece a falta de con-
senso em relação a certos aspectos da técnica asséptica ideal, 
incluindo o tipo de avental cirúrgico [21]. A presença de bac-
térias em luvas ou aventais cirúrgicos, juntamente com bacté-
rias transportadas pelo ar ou persistência de bactérias na pele 
após a prepação da pele e subsequente contaminação da incisão 
cirúrgica, são consideradas as principais causas de infecção no 
contexto operatório [22].

Os aventais cirúrgicos, como definido pela Food and Drug 
Administration (FDA) em 1993, são “vestimentas cirúrgicas 
usadas pelo pessoal da sala de cirurgia durante procedimentos 
cirúrgicos para proteger tanto o paciente cirúrgico quanto o 

pessoal da sala cirúrgica da transferência de microrganismos, 
fluidos corporais e partículas de materiais “.  Estes aventais po-
dem ser ainda subdivididos em desempenho padrão ou de alto 
desempenho, com base na sua capacidade para permitir conta-
minação bacteriana simulada em estudos de laboratório [2]. As 
condições de teste são feitas em amostras secas e úmidas e uma 
razão, conhecida como índice de barreira, é determinada para 
cada material. Um índice de barreira de 2,8 é necessário para 
aventais cirúrgicos padrão e um índice de barreira de 6 é consi-
derado impenetrável, o que é necessário para aventais cirúrgicos 
de alto desempenho [2].

Embora existam algumas evidências conflitantes, pare-
ce haver um consenso na pesquisa de que aventais cirúrgicos 
impermeáveis   são uma parte essencial da redução de ISC/IAPs 
em pacientes submetidos a qualquer procedimento cirúrgico 
[21,23-26].  Os aventais de tecido descartáveis   demonstraram 
menos transmissão bacteriana no laboratório e menores taxas 
de contaminação na sala de cirurgia [21]. A pesquisa indica que 
aventais reutilizáveis   têm uma alta taxa de penetração quando 
comparadas com os descartáveis, especialmente nos punhos, 
antebraços e coxas [21,25]. Similarmente, em relação aos cam-
pos, foi demonstrado que os de tecidos reutilizáveis   mostraram 
maior permeabilidade às bactérias quando comparadas com os  
de tecido descartáveis [27].

Apesar de um relatório da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em 2016, que afirmou: “Não há recomendação disponí-
vel sobre o uso de campos e aventais descartáveis   ou reutilizá-
veis ”, [3] existem algumas pesquisas de laboratório disponíveis 
que mostram que os aventais descartáveis   têm menor taxa de 
desgaste e, portanto, uma menor chance de contaminação bac-
teriana [21].

Os aventais cirúrgicos podem funcionar para prevenir ISCs, 
seja impedindo que os organismos da pele entrem em contato 
direto com a pele e a roupa da equipe cirúrgica até o local, cam-
po ou instrumentos cirúrgicos, e/ou impedindo que as bactérias 
atinjam o ar, e posteriormente se instalem nas áreas da SO e nas 
feridas cirúrgicas [28].  Nesta revisão sistemática, procuramos 
apresentar os dados disponíveis sobre a relação entre os tipos de 
avental cirúrgico, sendo descartável ou reutilizável, e o risco de 
infecções da ferida operatória.

Todos esses estudos mostraram que os aventais descartáveis   
que eram feitos de diferentes materiais (Tabela 1) mostraram 
melhor resistência à contaminação do materialdo do avental, 
carga bacteriana no ar da SO e contaminação da ferida cirúrgi-
ca. A partir desses resultados, poucas evidências poderiam ser 
deduzidas de que os aventais descartáveis, feitos de material de 
poliéster ou polipropileno, bem como os sistemas de exaustão 
corpórea funcionavam melhor como barreiras à penetração bac-
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teriana, que poderiam levar ao ar da SO e/ou contaminação da 
ferida. No entanto, existem muitas outras variáveis   que podem 
afetar potencialmente a dispersão de bactérias que não foram 
controladas na maioria desses estudos. Por exemplo, o número 
de pessoas na sala de cirurgia parece ser um dos fatores mais 
importantes na contaminação do ar por bactérias e a maioria 
dos estudos não explica isso.  Outro estudo relatou que a bar-
reira proporcionada pelos aventais reutilizáveis   diminui com a 
lavagem e depende do controle de todas as variáveis   durante o 
reprocessamento da roupa [29]. Esses problemas não resolvidos 
podem reduzir potencialmente as evidências obtidas desses es-
tudos.

Embora os resultados do primeiro grupo de estudos pos-
sam possivelmente ser interpretados por um revisor, uma vez 
que os aventais não descartáveis   podem potencialmente reduzir 
a infecção da ferida cirúrgica, reduzindo a carga bacteriana no 
avental cirúrgico, ou ar ou ferida cirúrgica, mas os estudos do 
grupo 2 (Tabela 2) mostrou resultados conflitantes e variáveis. 

Todos os estudos não randomizados concluíram uma re-
dução significativa [13,14,16] ou leve [19] nas taxas profun-
das de ISC com aventais descartáveis.  Como são estudos não 
randomizados com muitos aspectos da pesquisa em aberto, as 
evidências variam de baixas à muito baixas. Por outro lado, os 
três estudos randomizados (dois randomizados, um ensaio-con-
trole randomizado) [15,17,18] mostraram, com evidência mo-
derada a baixa, que ambos os tipos de aventais têm taxas com-
paráveis   de ISC. Há muitos fatores que não foram controlados 
nesses estudos (Tabela 2), que poderiam afetar potencialmente 

Figura 1-Seleção dos estudos para revisão sistemática
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a incidência de ISC.
O número de vezes que os aventais foram reutilizados e sua 

integridade não fazia parte de nenhuma medida de resultado do 
estudo. A extensão dos procedimentos, índice de massa corpo-
ral, profilaxia antimicrobiana, antissepsia cirúrgica e métodos 
de tricotomia têm se mostrado fatores importantes nas ISC. O 
tipo de procedimento que está sendo realizado também pode ter 
efeitos dramáticos sobre a dispersão bacteriana [28]. Por fim, 
como a maioria desses estudos é muito antiga, muitos dos ma-
teriais de aventais testados em estudos anteriores passaram por 
melhorias contínuas, portanto, os estudos mais antigos podem 
não ser mais aplicáveis. Deve ser mencionado que dois outros 
estudos não em Inglês [29,30] mostraram que as taxas de ISC 
são significativamente maiores com aventais de algodão reuti-
lizáveis. 

No entanto, as evidências desses dois estudos permanecem 
questionáveis. 

Uma revisão das evidências conduzidas pelas diretrizes da 
OMS [3], com base em muitos dos estudos incluídos em nossa 
revisão sistemática, mostrou com moderada e muito baixa qua-
lidade de evidência que o uso de campos e aventais não-tecidos 
estéreis descartáveis   não tem benefício nem dano comparado 
aos tecidos estéreis reutilizáveis. Da mesma forma, o Instituto 
Nacional de Saúde e Excelência Clínica (NICE), em Londres, In-
glaterra, relatou que não há diferenças nas incidências de ISC 
entre o uso de aventais cirúrgicos descartáveis   e reutilizáveis   
[31]. A recomendação do NICE, portanto, era considerar a re-
lação custo-benefício da utilização de um tipo de avental sobre 
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Papel, Plástico

Não tecido l com 
sistema de 
exaustão total 

Descartável com 
sistema de 
exaustão 
corpórea

Poliéster 
descartável, 
Sistema de 
exaustão 
corpórea 

Não tecido 
descartável com 
sistema de 
exaustão total 

Algodão

Roupa de 
algodão 
reutilizável

Convencional 
reutilizável

Convencional 
de algodão

Algodão

Plástico, roupa com capuz teve menos 
contaminação microbiana do que as de 
pano ou papel em 71,8 e 57,3%

Redução de 30% na contagem bacteriana 
com não-tecido descartável e 10 vezes nas 
partículas bacterianas com sistema de 
exaustão corpórea. Autores recomendaram 
roupas descartáveis.

Contagem de bactérias no ar e as taxas de 
infecção de ferida profunda foram 
significativamente maiores no grupo com 
roupas reutilizáveis

Descartáveis e sistema de exaustão 
corpórea mostraram redução significativa 
na dispersão bacteriana para o ar

Com os aventais descartáveis e sistema de 
exaustão, a contaminação mediana do ar foi 
significativamente reduzida. Os autores 
concluem que tanto as roupas de trabalho 
especialmente projetadas quanto os 
sistemas de exaustão podem reduzir ainda 
mais a contaminação bacteriana do ar em 
um recinto fechado de ar limpo.

Contaminação do 
avental (índice de 
resistência à 
penetração bacteriana 
através do avental)

Contaminação do ar

Contaminação do ar e 
da ferida

Contaminação do ar

Contaminação do ar

Não especificada

Artroplastia total 
do quadril

Artroplastia total 
do quadril-eletiva

Artroplastia total 
do quadril
(principalmente)

Artroplastia total 
do quadril

Alford 1973 
[4]

Whyte 1976 
[5]

Blomgren 1983 
[19] 

Whyte 1990 
[6]

Sanzén 1990 
[2]

Estudo/Ano Tipo de Cirurgia Desfecho primário
Tipo de paramentação

Descartável Reutilizavel
Resultado/Conclusão

TABELA 1. Estudos reportando a penetração bacteriana em relação ao tipo de paramentação  

o outro. 
Considerando-se a relação custo-eficácia, um estudo de 

caso concluiu que o uso de aventais de não-tecidos descartáveis   
é mais econômico na prevenção de ISC, já que o custo de com-
pra direta de itens de uso único foi o fator mais importante no 
custo total. No entanto, para itens reutilizáveis, o fator mais im-
portante foi a combinação de “número de reutilizações”, “custos 
de lavagem e reprocessamento” e “número de campos usadas 
por procedimento” [32]. Deve-se mencionar que as atuais nor-
mas européias não recomendam o uso de e campos e aventais 
cirúrgicos de algodão reutilizável ou de poliéster/algodão [33] 
com base nos estudos disponíveis que mostraram a superiorida-
de dos descartáveis    na redução da contaminação bacteriana ou 
ISC, embora sua qualidade de evidência seja baixa.

Em conclusão, a evidência de baixo nível disponível sugere 
que os aventais descartáveis   têm maior capacidade de impedir 
as dispersões bacterianas no centro cirúrgico. Em relação à inci-
dência de ISC, a evidência moderada à baixa disponível sustenta 
que, tanto os aventais descartáveis   quanto os reutilizáveis ,  têm 
igual capacidade de prevenção de ISC, desde que sejam estéreis 
e resistentes aos fluidos. No entanto, como o nível de evidência 
para esses estudos não é alto, estudos adicionais randomizados e 
controlados são necessários para examinar essa questão.
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Descartáveis de 
polipropileno

Descartáveis de 
polipropileno
(com exaustão)

Descartáveis 
algodão 
especial/
poliéster

Fabric 450’ 

Roupa 
descartável de 
papel

Poliéster 
descartável, não 
tecido descartável

Convencional 
de algodão

Algodão

Convencionais 
reutilizáveis

Poliester com 
barreira

Algodão 
reutilizável 

Algodão/
Poliester

Macacões de polipropileno reduziram em 
62% a contaminação bacteriana do ar de 
uma sala de cirurgia. A contaminação
de feridas cirúrgicas durante a artroplastia 
também foi reduzida, mas sem grau 
significativo.

Com descartáveis de polipropileno 
(juntamente com outras medidas de 
proteção), a contagem de bactériasno ar 
diminuiu de 25 UFC / m3 a 7 UFC / m3 e a 
contaminação da ferida operatória no 
pós-operatório foi significativamente 
reduzida.

O uso de roupas especiais reduziu a 
dispersão do total de contagens
bactérias e de S. aureus do pessoal na sala 
de cirurgia, possivelmente reduzindo o 
risco de contaminação aerotransportada de 
feridas cirúrgicas.

Roupas descartáveis mostraram redução 
significativa na penetração bacteriana 
através da axila do cirurgião, na virilha e na 
região peri-anal em comparação com as 
reutilizáveis.

Não ocorreu a transmissão bacteriana 
através da roupa de papel. A transmissão 
bacteriana através dos aventais de algodão 
reutilizáveis ocorreu em 26 de 27 aventais 
de tecido. Autores afirmaram que os 
aventais descartáveis de papel 
demonstraram menor transmissão 
bacteriana com menores taxas de 
contaminação na sala cirúrgica. Autores 
recomendaram roupas de papel 
descartáveis para todos as cirrugas 
especialmente aqueles que envolvem 
implantes, devido ao risco aumentado de 
infecção. 

Os não-tecidos descartáveis foram os 
melhores. Poliéster e algodão mostraram a 
menor resistência.

Contaminação do ar e 
da ferida

Contaminação do ar

Contaminação do ar e 
ferida

Contaminação da 
roupa (índice de 
resistência à 
penetração bacteriana 
através do avental)

Contaminação da 
roupa (índice de 
resistência à 
penetração bacteriana 
através do avental)

Penetração na roupa

Artroplastia total 
do quadril

Revascularização 
miocárdica 
eletiva

Cirurgia 
cardio-torácica

Artroplastia total 
de quadril e 
joelho

Prodecimento 
ortopédicos 
limpos

Estudo in vitro

Scheibel 1991 
[3]

Verkalla 1998 
[9]

Tammellin 
2001 [10]

Lankester 2002 
[11]

Ward 2014 
[21]

Sahu 2017 [12]

Estudo/Ano Tipo de Cirurgia Desfecho primário
Tipo de paramentação

Descartável Reutilizavel
Resultado/Conclusão
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25/1100 (2.27%) 

15/3236 (1.1%) 

9/27 
(crescimento 
bacteriano no 
lavado da ferida 
pelo número de 
procedimentos)

5/226 (2.2%) 

30/1060 (2.83%) 

13/250 (5.2%) 

108/2139 (5.0%) 

74/1153 
(6.41%) 

35/3152 
(0.43%) 

28/34

6/268(2.2%) 

73/1121 
(6.51%) 
 

12/236(5.08%) 

133/2223 
(6.0%) 

Aumento significativo na taxa de infecção 
com o uso de aventais reutilizáveis em 
relação aos descartáveis.

Uso de campos cirúrgicos e aventais 
descartáveis reduziram a taxa de ISC de 
11% para 0.43% (análise estatística não 
realizada)

Taxa de ISC superficial ligeiramente 
superior quando do uso de vestimentas 
convencionais compara com o sistema de 
exaustão

Sem diferença significativa na taxa de ISC 
entre os aventais e campos descartáveis e 
reutilizáveis

Taxa de infecção significativamente maior 
com campos e aventais reutilizáveis em 
relação aos descartáveis.

Sem diferença na taxa de ISC nas feridas do 
esterno e MMII entre os aventais e campos 
descartáveis ou reutilizáveis

Sem diferença significativa na taxa de ISC 
entre os aventais e campos descartáveis ou 
reutilizáveis

Fechamento pri-mário 
da ferida, incluindo 
feridas contaminadas 
limpas, 
especial-mente no 
grupo reutilizável 

Não especificado

Artroplastia total de 
quadril

Diferentes cirur-gias 
eletivas. Não 
menciona o número 
de feridas limpas ou 
limpas contaminadas
 
Cirurgia geral limpa e 
limpa contaminada

Cirurgia arterial 
coronariana

Diferentes 
procedimentos, com 
fechamento primário

Prospectivo/ 
cross-over (não 
randomizado)

Prospectivo/ 
cross-over (não 
randomizado)

Prospectivo/ 
cross-over (não 
randomizado, 
análise estatística 
não realizada)

Prospectivo /
randomizado 
/cego em relação 
ao observador

Prospectivo/
cross-over

Prospectivo/
randomizado

Prospectivo/
cross-over/ cego 
ao observador 
(quasi ECR)

Moylan and 
Kennedy 1980 
[13] 

Baldwin 1981 
[14] 

Blomgren 1983 
[19] 

Garlbaldi 1984 
[15] 

Moylan 1987 
[16] 

Bellchambers 
1996 [17] 

Belkin 1998 
[18] 

Estudo/Ano Desenho do
Estudo Procedimento

Taxa de Infecção

Uso único Reutilizável
Comentários

TABELA 2. Estudos reportando a Infecção do sítio cirúrgico em relação ao tipo de vestimenta 
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Autores: Mark J. Spangehl, David G. Lewallen, Brian M. Smith 

QUESTÃO 3: O uso de fitas oclusivas nas mangas dos aventais cirúrgicos reduz o risco de ISC/
IAP?

RECOMENDAÇÃO: Não há evidências diretas de que o uso de fitas oclusivas nas mangas dos aventais cirúrgicos reduza o risco de ISC/
IAP. No entanto, há evidências de que as fitas oclusivas evitam a saída de partículas na interface luva-avental em alguns tipos de aventais 
e, por isso podem reduzir a contaminação do campo cirúrgico reduzindo potencialmente o risco de ISC/IAP

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 3%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA:
Muito embora as mangas dos aventais descartáveis mais 

modernos serem impermeáveis aos líquidos, seus punhos são 
permeáveis e, reconhecidamente, uma fonte potencial de conta-
minação do campo cirúrgico, há mais de 60 anos [1,2]. A falha 
na interface luva-avental permite a passagem de sangue e fluídos 
corporais que, em determinadas circunstâncias, entram em con-
tato com a pele do usuário [3–6]. Porém, é pouco provável que a 
interface luva-avental seja uma fonte potencial de contaminação 
para o paciente e subsequente ISC/IAP [7]. 

Um estudo que utilizou os dados de 10 anos do Registro de 
Próteses da Nova Zelândia revelou aumento do risco de re-inter-
venção por infecção aos 6 meses, quando a cirurgia fora realiza-
da com a utilização de capacetes e sistema de exaustão, embora 
estudos de seguimento utilizando análise multivariada refutem 
os achados [8–10]. Acredita-se que o mecanismo potencial de 
contaminação possa ser a saída de partículas pela interface luva-
-avental, pela pressão positiva gerada no sistema de ventilação 
do capacete que força o ar em direção a manga do avental. O 
tipo de material das mangas dos aventais também tem influên-
cia na capacidade e no volume de partículas ultrapassarem a in-
terface luva-avental. Um estudo de Fraser et al. analisou a saída 
de pó fluorescente aplicado nas mãos, antes de vestir o avental, 
comparando vários sistemas (um avental padronizado e quatro 
sistemas de capacete) revelando que todos os aventais tiveram 
alguma contaminação na interface luva-avental [11]. No entan-
to, um sistema de capacete-avental teve contaminação significa-
tivamente maior (p < 0.001) comparado com os outros quatro 
que não mostraram diferença significativa. O sistema com maior 
contaminação era de material mais rígido, com maior plastici-
dade, que permitia dobras mais profundas e menor vedação da 
interface luva-avental. Além disso, os autores notaram que o 
material mais rígido das mangas produzia migração distal do pu-
nho da luva, expondo o punho de tecido do avental. Não houve 
diferença estatística na contaminação entre outros sistemas de 
capacete e aventais convencionais, por isso não há suporte para 
a hipótese de que a pressão positiva dentro do sistema seja o 
principal meio de contaminação na interface luva-avental, mas 
sim o material das mangas do avental.

O mesmo material do avental que revelou maior contami-
nação no estudo de Fraser et al., foi também testado em estu-
do semelhante por Young et al. [12]. Neste estudo, os autores 
notaram maior saída de pó fluorescente na interface luva-aven-
tal com o sistema capacete-avental comparado com o avental 
convencional. Um braço adicional do mesmo estudo incluiu o 
sistema capacete-avental com a utilização de fita oclusiva na 
junção luva-avental. O uso da fita oclusiva eliminou a saída de 
partículas na interface luva-avental. Há algumas recomendações 
para modificações nos punhos dos aventais para aumentar a se-
gurança na interface luva-avental, tais como um pequeno corte 
por onde é introduzido o polegar, com a finalidade de diminuir a 

contaminação cirúrgica [13]. Enquanto tal modificação tem sido 
sugerida, há mínima pesquisa para testar esta teoria para dimi-
nuir o risco de ISC/IAP. 

Num estudo randomizado, Shirley et al. não encontraram 
diferenças na contaminação da ferida cirúrgica em artroplastia 
total de joelho com a utilização de aventais convencionais versus 
sistemas com capacete. Eles também demonstraram que o uso 
de fita oclusiva na interface luva-avental não alterou a taxa de 
contaminação [14].

Embora não existam estudos relacionando diretamente a 
utilização de fitas oclusivas na interface luva-avental com a re-
dução de ISC/IAP, há evidências de que esta oclusão elimina a 
saída de partículas que podem ser fonte de contaminação, por 
isso reduzindo, potencialmente, o risco de ISC/IAP.
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QUESTÃO 4: Os pacientes devem usar máscara e touca no ambiente cirúrgico para reduzir o ris-
co subsequente de ISC/IAP? 

RECOMENDAÇÃO: Não sabemos. O uso de máscara e touca cirúrgica, pelo pessoal em sala, não parece ter impacto nas taxas de ISC mas, 
devido às evidências limitadas, uma recomendação a favor ou contra o uso pelo paciente, não pode ser dada. O uso de touca cirúrgica pelo 
paciente na sala cirúrgica pode diminuir o risco de ISC/IAP por diminuir a contaminação microbiana do ar.  

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam 4%, Abstenção 3% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA:
Máscaras cirúrgicas foram originalmente desenvolvidas 

para conter e filtrar gotículas, que contêm microrganismos e, 
que são expelidas pela boca e pelo nariz dos trabalhadores da 
saúde durante a cirurgia.  

Da mesma forma, cobertura para cabeça, como touca cirúr-
gica, tem sido utilizada para limitar contaminação potencial por 
queda de cabelo. A eficácia destas estratégias tem sido questio-
nada na literatura. Mesmo com o uso de máscara, a conversação 
em sala cirúrgica está relacionada com aumento da contamina-
ção microbiana [1] e que as propriedades de barreira diminuem 
com o acúmulo de umidade e do ar expelido nas bordas da mes-
ma [2]. Além disso, tem sido demonstrado que o uso de mascara 
diminui a dispersão bacteriana em frente à boca [3], mas não 
tem efeito na contagem total de bactérias na sala cirúrgica [4], o 
que sugere que a máscara simplesmente redireciona a dispersão 
bacteriana. 

Por outro lado, a não utilização de touca demonstrou o au-
mento de 3 à 5 vezes da contaminação microbiana do ar e au-
mento de 60 vezes na sedimentação bacteriana na área da ferida 
[5,6]. No entanto, dois estudos demonstraram nenhuma diferen-
ça na contaminação do ambiente com o uso de touca [7,8]. Estu-
dos clínicos têm falhado em demonstrar uma diferença nas taxas 
de ISC com o uso de máscara, enquanto que a IAP não tem sido 
especificamente estudada. Um estudo prospectivo randomizado 
com 3.088 pacientes de cirurgia geral não encontrou diferença 
significativa nas taxas de ISC quando o pessoal em sala cirúrgica 
utilizou máscaras [9]. Um estudo prospectivo randomizado com 
811 pacientes, que incluiu procedimentos ortopédicos, de uma 
forma similar também não encontrou diferença significativa 
para ISC com o uso de máscara em pessoas fora do campo cirúr-
gico [10]. Além destes, uma metanálise de três estudos, e 2.113 
pacientes, não encontrou diferença significativa  para ISC com 
a utilização de máscara [11]. É importante perceber que poucos 
destes estudos incluíram procedimentos ortopédicos e as taxas 
de ISC são relativamente altas (3,5 to 11,5%), muito superiores 
do que as taxas atuais de ISC e IAP em artroplastias totais. Por 
isso, a interpretação destes dados deve ser feita cautelosamente. 

Apesar da falta de evidência clínica para o uso de máscara 
e touca cirúrgica, uma recomendação contrária ao uso, pelo pa-
ciente, não pode ser dada por uma série de razões:

1. Enquanto as evidências disponíveis demonstrem não 
haver diferença em ISC com o uso de máscara e touca 

pela equipe em sala cirúrgica, não há estudo investigan-
do o impacto do uso de máscara e touca pelo paciente, 
durante a cirurgia. Assim sendo, qualquer recomenda-
ção seria uma extrapolação dos dados do uso pela equi-
pe, para o uso pelo paciente. 

2. A literatura sobre taxas de ISC não aborda o impacto 
potencial em pacientes não admitidos que são submeti-
dos a procedimento cirúrgico no mesmo dia. Partículas 
como cabelos e seu impacto nas taxas de ISC/IAP, em 
outros pacientes, não têm sido estudadas, mas a ordem 
dos casos tem demonstrado impactar os riscos de IAP 
[12].

3. A IAP não tem sido estudada   como um desfecho final. 
4. A literatura não aborda o uso de máscara diferenciando 

populações tais como os portadores de Staphylococcus 
aureus resistentes à meticilina (MRSA). A eliminação 
de máscara e touca nesses pacientes pode ter efeito nas 
taxas de ISC/IAP.

5. A contaminação microbiana do ar na sala cirúrgica 
pode ser um fator etiológico subestimado de IAP [13]. 
O uso de touca em sala cirúrgica pode diminuir o risco 
de ISC/IAP por diminuir a contaminação do ar.  
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QUESTÃO 5: A troca de luvas durante procedimentos prolongados reduz o risco de ISC/IAP? Se 
afirmativo, com que frequência devem ser trocadas?

RECOMENDAÇÃO: A troca de luvas no transoperatório de artroplastias pode reduzir o risco de ISC/IAP por minimizar a contaminação. 
Com base em estudos prévios, as luvas devem ser trocadas após a colocação dos campos cirúrgicos, antes de manusear implantes e quan-
do ocorrerem perfurações macroscópicas.  Também devem ser trocadas a cada 60 à 90 minutos, haja vista que as taxas de contaminação 
e perfurações aumentam no decorrer da cirurgia.  

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 5%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA:
O uso de luvas duplas é uma técnica amplamente utilizada 

por cirurgiões de várias subespecialidades, com a intenção de 
minimizar a contaminação do sítio cirúrgico [1,2]. 

As taxas de contaminação microbiológica das luvas aumen-
tam com o tempo da cirurgia sendo mandatória sua troca em 
procedimentos prolongados [3]. No entanto, não há estudos pu-
blicados que estabeleçam uma correlação direta entre troca de 
luvas e riscos de ISC/IAP. Além disso, há evidências conflitantes 
relacionadas com a frequência ideal de troca. Vários estudos de-
monstraram que o percentual de contaminação intraoperatória 
das luvas, durante artroplastias totais, varia de 3,4 a 30% [2,4–
8]. A alta variabilidade de contaminação pode ser atribuída aos 
diferentes métodos utilizados na sua quantificação. Outros fato-
res, tais como a ventilação do ambiente cirúrgico pode impactar 
nas taxas de contaminação de luvas. 

A maioria dos estudos são observacionais e reportam so-
mente as taxas absolutas de contaminação intraoperatória. 
Estes estudos não comparam as diferenças nas taxas de con-
taminação dos casos onde luvas foram trocadas no meio de 
procedimentos ortopédicos limpos versus àqueles onde as 
luvas não foram trocadas.   No entanto, em um estudo ran-
domizado com 102 membros da equipe,   Ward et al. de-
monstraram que a troca de luvas dentro de 1 hora, em pro-
cedimento ortopédico limpo, foi associada com diminuição 
significativa das taxas de contaminação de luvas (13 vs. 23%) [2]. 
     Existem relatos conflitantes em relação a frequência ideal de 
troca de luvas durante o procedimento. A maioria dos estudos 
recomenda a troca de luvas após a colocação dos campos cirúr-
gicos, devido à alta contaminação por turbulência do fluxo lami-
nar (FAL) [4,7,9]. Outros estudos aconselham a troca de luvas 
antes do manuseio de implantes, com a finalidade de prevenir a 
transferência de patógenos para a prótese [2]. Independente das 
taxas de contaminação, luvas perfuradas são ineficazes como 
barreiras de proteção [10].  Por isso, a troca de luvas é recomen-
dada sempre que alguma perfuração for detectada, o que ocorre 
após uma média de 93 ± 50 minutos de tempo cirúrgico [11].

Em estudos que avaliam contaminação e/ou perfuração, o 
tempo recomendado para troca de luvas varia de 20 a 90 minu-
tos [8,11–13]. Também após ressecção óssea e antes de inserção 
de implantes [14].

Embora nenhum estudo investigue a relação direta entre 
a troca de luvas e as taxas de ISC/IAP em artroplastias totais, 
a literatura de outras especialidades demonstram a redução de 
ISC após a troca da luva mais externa [15,16]. Devido às bai-
xas taxas de IAP em artroplastias, estudos randomizados e 
controlados,  com IAP como desfecho primário,  exigiria um 
alto número de cirurgias. Além disso, a relevância dos achados 
oriundos de outras especialidades é pouco clara, uma vez que 
as artroplastias possuem características singulares. São necessá-
rios mais estudos para uma conclusão definitiva relacionada à 
eficácia da troca de luvas na diminuição das taxas de ISC/IAP. 
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QUESTÃO 6: Em relação ao calçado utilizado no ambiente cirúrgico, pelo cirurgião e equipe, 
considerando aquele de uso exclusivo, ou regular sem propés ou regular com propés, há interfe-
rência nas taxas de ISC/IAP em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos?

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Há pouca ou nenhuma evidência sugerindo que o uso de calçado exclusivo para o ambiente cirúrgico tenha 
influência nas taxas de ISC/IAP. No entanto, considerando que o calçado utilizado no ambiente externo pode ser grosseiramente conta-
minado, recomendamos que não seja utilizado em ambiente cirúrgico ou que seja coberto com propés para evitar o contato direto com 
o assoalho.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 4%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA:
Embora a sola de calçados seja um possível vetor de doen-

ças infecciosas, não há estudos correlacionando diretamente o 
uso de calçados exclusivos do ambiente cirúrgico em pacientes 
submetidos a procedimentos ortopédicos. No entanto, algumas 
publicações sugerem que calçados de uso exclusivo ou calçados 
cobertos com propés podem estar envolvidos nas infecções da 
ferida cirúrgica. Em um estudo que se refere ao grau de contami-
nação bacteriana de calçados de uso exclusivo do ambiente cirúr-
gico, no início e no fim de um dia de trabalho, comparando com 
calçados de uso externo, revelou a presença de agentes bateria-
nos responsáveis por infecções de ferida cirúrgica em ambos os 
grupos. No entanto, o maior grau de contaminação foi encontra-
do nos calçados de uso externo. Nos calçados de uso exclusivo, 
as amostras coletadas no final do dia demonstraram menor con-
taminação quando comparadas  àquelas coletadas no início [1]. 
Num estudo separado que analisou colônias bacterianas do chão 
de um ambiente de cirurgia geral revelou um aumento signi-
ficante de colônias com o uso de calçado coberto com propés 
e  não revelou aumento significante com o uso de calçado sem 
propés. [2]. No entanto, não houve diferença significante na 
contagem de colônias bacterianas no chão quando comparados 
entre si. Em outro estudo realizado em unidade de terapia in-
tensiva (UTI), o efeito do uso de calçados cobertos com propés, 
por médicos e equipe, foi analisado em relação as taxas de in-
fecção, mortalidade e tempo de internação. Não demonstrou ser 
efetivo na prevenção de infecções comuns ao ambiente de UTI. 
[3]. No entanto, em períodos em que os calçados cobertos fo-
ram utilizados, houve maiores taxas de infecção quando compa-
rados com os períodos de uso de calçado sem propés. Um estudo 
britânico concluiu que os calçados protegidos com propés são 
desnecessários para procedimentos de um dia de hospitalização, 
tais como reparo de hérnias, varizes e laparoscopias simples [4]. 

Isso implica numa questão importante: procedimentos ambula-
toriais versus procedimentos com internação modificam nossa 
conduta quanto ao tipo de calçado utilizado? Há publicações 
conflitantes. 

Quando os assoalhos de ambientes cirúrgicos foram exami-
nados para verificação de contaminação, com e sem o uso de 
propés protegendo os calçados, o estudo de Copp et al. indicou 
redução da transferência bacteriana com a utilização de propés 
[5]. 

Não há evidências de que calçados de uso externo aumen-
tem o risco de infecção. No entanto, tem sido demonstrado que 
os processos de troca de calçado ou de colocação dos propés nos 
calçados podem promover a contaminação das mãos do usuá-
rio [6]. Em um estudo com 18 pessoas que tiveram suas mãos 
examinadas após colocação dos propés, foram detectados orga-
nismos que provavelmente tenham sido transferidos dos seus 
calçados [7]. Ayliffe estudou a papel do ambiente cirúrgico nas 
infecções da ferida cirúrgica. Percebeu que a utilização de ta-
petes com desinfectantes, embora proativo, pode, na verdade,  
aumentar  o número de microrganismos nas solas dos calçados 
das pessoas que entram no ambiente cirúrgico [8].

Com base em todas as evidências, não existe cor-
relação direta entre o tipo de calçado utilizado em am-
biente cirúrgico e as taxas de ISC/IAP em pacientes 
submetidos a procedimentos cirúrgicos ortopédicos.  
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QUESTÃO 1: Quando as caixas de instrumentos devem ser abertas para minimizar o risco de 
contaminação?  

RECOMENDAÇÃO: As caixas de instrumentos devem ser abertas o mais próximo possível da cirurgia. Depois de abertas, devem ser 
cobertas com campo estéril enquanto não forem utilizadas. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:97%, Discordam:2%, Abstenção:1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

1.14. PREVENÇÃO: SALA CIRÚRGICA - CAMPO CIRÚRGICO 

JUSTIFICATIVA:
A importância da contaminação bacteriana da ferida cirúr-

gica pelo ar tem sido discutida há décadas [1–4]. Pasquarella et 
al. [5] demonstraram partículas no ar do ambiente cirúrgico de 
artroplastias como fonte de contaminação e ISC. Os instrumen-
tos cirúrgicos tendem a ser contaminados por partículas e mi-
cróbdios, e acabam atuando como fômites, mesmo que a cirurgia 
não seja contaminada [6]. A contaminação dos intrumentos pós-
esterilização é responsável pelo aumento das taxas de ISC em 
pacientes ortopédicos [7]. 

A contaminação pelo ar no ambiente cirúrgico não é cons-
tante durante todo período peri-operatório.  Brown et al. [8] 
demonstraram que a contagem bacteriana durante a antissep-
sia e colocação de campos cirúrgicos foi 4,4 vezes maior do que 
durante a cirurgia, recomendando, portanto, que a abertura de 
instrumentos seja realizada após finalizar a colocação dos cam-
pos. Chauveaux et al. [9] também recomendam o mesmo após 
notarem aumento de quatro vezes em contaminantes do ar du-
rante o preparo do membro e colocação dos campos cirúrgicos.

Duas publicações referem-se à taxa de contaminação dos 
instrumentos ortopédicos como tempo-dependentes. Dalstrom 
et al. [10] abriram as caixas na sala cirúrgica e deixaram os ins-
trumentos expostos sem que nenhum procedimento fosse rea-
lizado, porém com a luz de alerta ligada.  Revelaram uma taxa 
de contaminação tempo-dependente de 4% após 30 minutos, 
comparado com contaminação de 30% de caixas expostas após 
4 horas.  Caixas abertas e em seguida cobertas com campo esté-
ril foram protegidas de contaminação (p = 0.02). Embora esses 
achados não possam estabelecer uma diretriz de quanto tempo 
uma caixa poderia ficar aberta antes que o risco de contamina-
ção se tornasse inaceitável, isto é, fosse a causa de infecção, os 
autores demonstraram uma correlação direta entre o tempo de 
exposição dos instrumentos e o risco de contaminação bacte-
riana. A cobertura dos instrumentos com campo estéril atenua 
o risco de forma significativa. Bible et al. [11] demonstraram 
uma proteção semelhante com a cobertura de um campo estéril, 
porém contraindicam a taxa de contaminação tempo-dependen-
te. Neste estudo, os implantes cobertos são menos propensos à 
contaminação antes de serem implantados do que àqueles não 
cobertos (2 vs. 16,7%).  A prática simples de cobrir as caixas 
de implantes, após abertas, reduz o risco de contaminação. Por 

isso, não importando quanto tempo a duração do procedimento, 
a cobertura de caixas de implantes é uma maneira simples de 
reduzir o risco de contaminação. Com base em dados limitados, 
pode-se tirar uma conclusão modesta. 

As caixas de instrumentos devem permanecer acondiciona-
dos em pacotes estéreis até que o paciente esteja completamente 
preparado e com os campos cirúrgicos colocados. Além disso, as 
caixas devem ser abertas o mais próximo possível do momen-
to que serão utilizados, considerando as taxas de contaminação 
tempo-dependentes. 
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QUESTÃO 2: A utilização de cubas ou bacias aumenta a contaminação dos instrumentos e conse-
quentemente a taxa de ISC/IAP em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos?  

RECOMENDAÇÃO: Não sabemos. Com base nos dados de contaminação microbiológica, recomenda-se a não utilização de bacias con-
tendo líquido que ficam expostas durante a cirurgia. No entanto, permanece indefinida uma relação direta entre a contaminação destas 
bacias com o desenvolvimento subsequente de ISC/IAP.  

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado
 
VOTO DOS DELEGADOS CONCORDAM: 91%, Discordam: 4%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA:
A utilização de bacias ou cubas cheias de solução estéril na 

sala cirúrgica tem por objetivo limpar e armazenar os instru-
mentos cirúrgicos antes de serem re-utilizados. Embora algumas 
recomendações de técnicos e instrumentadores reforcem esta 
prática [1,2], vários outros estudos demonstram taxas de conta-
minação bacteriana entre 2.2 e 74,4% [3–8].

Em estudo randomizado, Lindgren et al. examinaram amos-
tras coletadas de bacias contendo água estéril (n = 47) ou solu-
ção de clorexidina a 0,05% (n = 53) após artroplastias primárias 
[8]. O crescimento bacteriano nas amostras oriundas das bacias 
com água estéril foi de 9% versus 0% nas amostras com solu-
ção de clorexidina (p = 0.0045). Uma avaliação secundária sobre 
complicações precoces da ferida cirúrgica, em seis semanas, re-
velou maiores taxas de ISC nos casos que utilizaram água estéril 
(6,4 vs. 1,9%), embora não sendo uma diferença significante (p 
= 0.339).

Quatro estudos prospectivos observacionais também identi-
ficaram crescimento bacteriano em bacias de lavagem [3,4,6,7]. 
Em uma serie de casos de cirurgias ortopédicas eletivas, Anders-
son et al. demonstraram que 13 de 21 (61,9%) soluções armaze-
nadas em bacias estavam contaminadas no final do procedimen-
to. Nos casos positivos, o número de colônias por litro variou 
de 8.,3 a 226,5 identificando-se principalmente Staphylococcus 
epidermidis ou difteróides [7]. Baird et al. revelou taxa de con-
taminação de 74,4% em amostras de fluídos provenientes de 
bacias após seleção randomizada de procedimentos ortopédicos 
(n = 78). Nesta série, 59% das culturas positivas apresentaram 
polimicrobianos e 12% mostrou uma contagem maior de 100 co-
lônias por 100 mililítros [4]. Anto et al. demonstraram uma taxa 
de contaminação de 23,8% de amostras de líquidos retirado de 
bacias [3]. A média de instrumentos colocados dentro da bacia 
foi de 46 (12 a 74). O agente mais comumente encontrado foi 
Staphylococcus coagulase negativo. Com o seguimento mínimo 
de seis meses pós-operatório, nenhum paciente com amostras 
contaminadas desenvolveu ISC superficial ou profunda. Inver-
samente, Glait et al. encontraram taxas de contaminação mui-
to mais baixas das amostras colhidas das bacias utilizadas para 
lavar e armazenar intrumentos na série de 46 artroplastias de 
quadril ou joelho. Somente 1 caso (2.2%) foi positivo para cres-
cimento bacteriano [5]. No entanto, eles utilizaram cotonetes 
para coleta de amostras das bacias, enquanto em outros estudos 
foram utilizadas amostras de líquido.  Jonsson et al. numa série 
maior, com 87 artroplastias, utilizaram cotonetes e revelaram 
que os locais mais comumente contaminados eram as bacias. 
Nesta série, 12 (24.1%) bacias testadas tiveram culturas positi-
vas. A contaminação intraoperatória não pode ser correlaciona-
da com o o surgimento de infecções a longo prazo. Os autores 
postulam que um maior grupo de estudos com análise multiva-
riada poderia definir este efeito independente de contaminação 
intraoperatória [6].

A Associação de Técnicos Cirúrgicos recomenda que “uma 

bacia com água estéril para a limpeza de intrumentos deve estar 
disponível no campo cirúrgico” [1]. Da mesma maneira, Beau-
clair et al. sugerem a importância do uso de água estéril para 
hidratação e remoção de detritos em instrumentos re-utilizáveis 
[2]. As Associações de Enfermeiros Cirúrgicos e de Técnicos 
Cirúrgicos também recomendam a utilização de bacias para 
manter os intrumentos úmidos e limpos para o re-uso [2]. No 
entanto, estas recomendações são opostas às várias publicações 
relacionadas à contaminação encontrada em culturas.  

Em resumo, vários estudos confirmam o crescimento bac-
teriano dos fluidos provenientes das bacias [3–8], e sugerem ser 
uma fonte de contaminação intraoperatória. No entanto, uma 
correlação direta com subsequente ISC/IAP permanece incerta 
[6]. Assim sendo, considerando as medidas de prevenção de in-
fecções ortopédicas, cada fonte de contaminação deve ser elimi-
nada [9]. Por isso, defendemos o abandono de bacias de limpeza 
do campo cirúrgico até que mais evidências estejam disponíveis. 
Relatos isolados sugerem que a diluição de clorexidine ou beta-
dine no lugar de água estéril poderia ser efetivo na redução da 
contaminação bacteriana nas bacias [8,10,11].
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QUESTÃO 3: A troca de ponteira do eletrocautério durante a cirurgia diminui as taxas de ISC/
IAP subsequente? 

RECOMENDAÇÃO: Muito embora saibamos que a ponta do eletrocautério pode ser contaminada durante a cirurgia, não há estudos que 
correlacionem o tempo de sua exposição com sua contaminação. No entanto, em casos de conhecida infecção, como durante o primeiro 
ou o segundo estágios de artroplastias por IAP, recomendamos a troca da ponteira do eletrocautério no final do procedimento contami-
nado e antes da reimplantação de componentes. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 5%, Abstenção:3% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA:
Técnicas assépticas são fundamentais para a prevenção de 

ISC/IAP.  É sabido que equipamentos estéreis podem ser conta-
minados intraoperatoriamente, incluindo luvas, aventais, mano-
plas e instrumentos que entram em contato direto com a ferida 
cirúrgica como a ponteira do aspirador [1–6]. Algumas reco-
mendações relacionadas com a ponteira de sucção são discuti-
das adiante pelo potencial de contaminação do sitío cirúrgico 
[7]. O eletrocautério é utilizado com frequência nos procedi-
mentos ortopédicos para dissecção e hemostasia. A contami-
nação da ponteira foi primeiramente reportada na literatura de 
dermatologia. Foi demonstrado que Staphylococcus aureus mi-
grava dos tecidos para ponteira estéril e vice-versa [8]. Shahi 
et al. realizaram o primeiro estudo examinando a contaminação 
da ponteira do eletrocautério em cirurgias ortopédicas [9]. A 
ponteira foi coletada após 25 artroplastias primárias do quadril 
e após 25 revisões assépticas do quadril para inoculação em cul-
tura.  Cinco ponteiras não usadas foram também inoculadas em 
cultura como controles negativos. Houve crescimento das cultu-
ras originadas das artroplastias primárias em 4% e das revisões 
assépticas em 8%. Nenhum microrganismo foi isolado das pon-
teiras não usadas. Assim sendo, a taxa de culturas positivas foi o 
dobro nas artroplastias de revisão [9]. 

Embora o tempo de uma revisão seja maior do que o de uma 
artroplastia primária, não há a associação do tempo de exposi-
ção da ponteira do eletrocautério e a sua taxa de contaminação. 
Um estudo semelhante conduzido por Abdelaziz et al. avaliou 
artroplastias primárias e revisões, de quadril e joelho, e revelou 
uma taxa de contaminação das ponteiras do eletrocautério mais 
alta nas artroplastias primárias [10]. Neste estudo os autores 
encontraram 10% de contaminação das ponteiras de artroplas-
tias primárias e 4% nas revisões assépticas. Também não foram 
isolados microrganismos em todos os controles negativos. Este 
estudo também não demonstrou associação do tempo de ex-
posição das ponteiras com a contaminação subsequente [10]. 
Além disso, revelaram alta taxa de contaminação daz ponteiras 
do eletrocautério (15/50, 30%) em revisões sépticas

Concluindo, as ponteiras do eletrocautério são vulneráveis 

à contaminação durante a cirurgia. No entanto, a importância 
deste tipo de contaminação é questionável. Embora de difícil 
execução, são necessários estudos maiores, com seguimento 
mais prolongado, para determinar se a referida contaminação é 
fonte de ISC/IAP subsequente. Devido ao alto grau de contami-
nação em casos sépticos, é recomendado a troca da ponteira do 
eletrocautério antes da implantação dos componentes. 

REFERÊNCIAS:

[1] Givissis P, Karataglis D, Antonarakos P, Symeonidis PD, Christodoulou 
A. Suction during orthopaedic surgery. How safe is the suction tip? 
Acta Orthop Belg. 2008;74:531–533.

[2] Davis N, Curry A, Gambhir AK, Panigrahi H, Walker CR, Wilkins EG, 
et al. Intraoperative bacterial contamination in operations for joint re-
place- ment. J Bone Joint Surg Br. 1999;81:886–889.

[3] Robinson AH, Drew S, Anderson J, Bentley G, Ridgway GL. Suction tip 
contamination in the ultraclean–air operating theatre. Ann R Coll Surg 
Engl. 1993;75:254–256.

[4] Mulcahy DM, McCormack D, McElwain JP. Intraoperative suction ca-
theter tip contamination. J R Coll Surg Edinb. 1994;39:371–373.

[5] Greenough CG. An investigation into contamination of operative suc-
tion. J Bone Joint Surg Br. 1986;68:151–153.

[6] Strange–Vognsen HH, Klareskov B. Bacteriologic contamination of 
suction tips during hip arthroplasty. Acta Orthop Scand. 1988;59:410–
411.

[7] Alijanipour P, Karam J, Llinás A, Vince KG, Zalavras C, Austin M, 
et al. Opera- tive environment. J Arthroplasty. 2014;29:49–64. 
doi:10.1016/j.arth.2013.09.031. 

[8] Bennett RG, Kraffert CA. Bacterial transference during electrodesicca-
tion and electrocoagulation. Arch Dermatol. 1990;126:751–755.

[9] Shahi A, Chen AF, McKenna PB, Roberts AL, Manrique J, Belden KA, et 
al. Bacterial contamination in tips of electrocautery devices during to-
tal hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2015;30:1410–1413. doi:10.1016/j.
arth.2015.03.011. 

[10] Abdelaziz H, Zahar A, Lausmann C, Gehrke T, Fickenscher H, Suero 
EM, et al. High bacterial contamination rate of electrocautery tips du-
ring total hip and knee arthroplasty. Int Orthop. 2018. doi:10.1007/
s00264–018–3822–1.

•   •   •   •   •

Livro.indb   147 22/10/2019   11:11:49



148     Parte I       Assembleia Geral

JUSTIFICATIVA:
A contaminação da ponteira de aspiração durante a cirurgia 

tem sido publicada [1–7]. Ocorre tanto pelas bactérias do ar que 
são aspiradas em grande volume, pelo contato direto com a pele 
do paciente ou ainda pela manipulação inadequada da equipe. 
Na ortopedia, vários estudos demonstram taxas de contamina-
ção da ponteira de aspiração que variam de 37 a 65% em salas 
convencionais, sem fluxo de ar laminar (FAL) [4,6–8]; e de 4,6 a 
41% em salas com fluxo de ar laminar (FAL) [2,5]. Staphylococ-
cus sp (coagulase-negativo e epidermidis) são os agentes conta-
minantes mais comumente isolados das ponteiras de aspiração, 
compreendendo 34 a 100% dos casos [1,2,4–8] .

Somente um estudo de Givissis et al., demonstrou que um 
paciente desenvolveu infecção da ferida com o mesmo micror-
ganismo encontrado na contaminação da ponteira de aspiração 
[4]. Nenhum outro estudo que correlacionasse a contaminação 
com o surgimento de infecção superficial ou profunda, foi iden-
tificado. Além disso, dois estudos demonstraram relação entre 
o tempo de uso da aspiração e as taxas de contaminação. Gree-
nough et al. [6] demonstraram 37% (11/30) de contaminação 
após um período médio de aspiração de 82 minutos, compara-
dos com 3,3% (1/30) após um período médio de aspiração de 
17 minutos. Givissis et al. [4] demonstraram que em cirurgias 
com menos de uma hora, a cultura da ponteira de aspiração foi 
positiva em somente 1 caso (9,1%) de uma série de 11, compa-
rado com 26 casos (66,7%) de uma série de 39 cirurgias que ex-
cederam uma hora. Quando analisados os estudos de diferentes 
áreas, maior contaminação é também percebida. Laham et al. 
[9] analisaram cirurgias gerais públicas e privadas e observaram 
contaminação da ponteira de aspiração em 13,33% dos casos. 
Larson et al. [10] avaliaram a contaminação da ponteira de aspi-
ração em cirurgias de válvula aórtica demonstrando taxas de 48 
a 52%. McMaster et al. [11] encontraram contaminação em 21% 
das ponteiras de aspiração usadas em cesareanas. Em cirurgias 
não ortopédicas o agente mais comumente isolado das ponteiras 
foi também Staphylococcus sp (coagulase-negativo) compreen-
dendo 76% dos casos [9,10].

Vários autores recomendam a troca da ponteira de aspiração 
em cirurgias prolongadas ou antes de passos críticos como na 
preparação e cimentação do canal femoral, bem como desligar 
a aspiração quando não utilizada [2–7,12]. No entanto, existe a 
preocupação de que ao desligar a aspiração possa haver contami-
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QUESTÃO 4: A ponteira de aspiração deve ser trocada durante a cirurgia? Se sim, qual a frequên-
cia? 

RECOMENDAÇÃO: Sim. A ponteira de aspiração deve ser trocada regularmente durante a cirurgia. Embora não exista um tempo esta-
belecido, acreditamos que deva ser trocada a cada 60 minutos. Os estudos demonstram que a ponteira se torna contaminada durante a 
cirurgia e que as maiores taxas ocorrem com os tempos prolongados. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 85%, Discordam: 9%, Abstenção:6% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

nação devido ao fluxo retrógrado do material dentro do sistema. 
Por isso, pensamos que a aspiração deve ser ligada o mais tarde 
possível com o objetivo de minimizar a contaminação. Também 
recomendamos não utilizar a ponteira de aspiração como afas-
tador, provador ou indicador de estruturas na ferida cirúrgica. 
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JUSTIFICATIVA:
Tem sido sugerido que a ponteira de aspiração pode ser con-

taminada e atuar como reservatório para microrganismos [1,2]. 
Como tal, o contato entre a ponteira e qualquer área do campo 
cirúrgico pode levar à contaminação e servir como uma fonte 
para infecções posteriores. A manutenção desnecessária da pon-
teira de aspiração no canal intramedular pode direcionar o ar 
ambiente onde poderá depositar bactérias e aumentar o risco de 
infecção subseqüente. No entanto, não há estudos para validar 
esta preocupação teórica e também não se pode esperar obter 
ou gerar dados clínicos do mundo real para avaliar este assunto.

Greenough et al. [3] encontraram uma taxa de 37% de con-
taminação das ponteiras de aspiração usadas em artroplastias 
totais de quadril. Entretanto, ao avaliar as ponteiras utilizadas 
apenas para limpeza do canal femoral, apenas uma das 31 estava 
contaminada. Assim sendo, os autores recomendaram mudar a 
ponteira de aspiração antes de preparar o fêmur em artroplas-
tia total do quadril. A mesma conclusão foi tirada por Robinson 
et al. [1] que conduziram um estudo semelhante entre pacien-
tes submetidos a artroplastia total do quadril e identificaram 
uma taxa de contaminação de 41% das ponteiras de aspiração.  
Insull et al. [4] apresentaram menor taxa de contaminação de 
7,8%, mas não relataram o uso da ponteira no canal intramedu-
lar. Strange-Vognsen et al. [5] relataram uma taxa de contami-
nação de 54% das ponteiras de aspiração usadas em artroplas-
tias totais de quadril. Staphilococcus coagulase-negativo cresceu 
em 9 das 12 culturas [6]. Portanto, é possível que um número 
significativo de culturas positivas possa representar resultados 
falso-positivos. Os autores aconselharam que a aspiração seja li-
gada somente quando em uso, no entanto, há preocupações de 
refluxo do conteúdo do recipiente quando desligado [7]. 

Givissis et al., [8] estudaram 50 pacientes submetidos a pro-
cedimentos por trauma, utilizando a aspiração e encontraram 
contaminação das ponteiras em 27 casos (54%). A duração do 
procedimento cirúrgico pareceu ser uma variável importante 
que influenciou a contaminação. A ponteira foi contaminada em 
apenas 1 de 11 procedimentos com duração inferior a 1 hora 
(9,1%), em comparação com 26 de 39 (66,7%) nos quais o tem-
po cirúrgico ultrapassou 1 hora. Infecção profunda da ferida, no 
entanto, foi registrada em apenas um caso. Neste estudo, parece 
que a duração de mais de uma hora aumentou sete vezes o risco 
de contaminação da ponteira de aspiração elevando de 9,1 para 
66,7%. 

Autores: Nicholas Giori, Imran Ilyas, Yakub Saheed, Yale Fillingham, Hussam AlRumaih, Maha Alsadaan 

QUESTÃO 5: A ponteira de aspiração pode ser introduzida no canal femoral durante a cirurgia? 

RECOMENDAÇÃO: Ponteiras de aspiração podem ser introduzidas no canal femoral, durante o tempo necessário para evacuar fluidos, 
mas não devem ser deixadas no canal, onde circulam grandes quantidades de ar e de partículas que podem contaminar a cirurgia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:91%, Discordam: 4%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

Ao avaliar a relevância clínica desses estudos, é importante 
perceber que a contaminação da ponteira de aspiração no final 
do procedimento não significa necessariamente infecção [8]. Há 
falta de evidências sobre a questão da contaminação da ponteira 
e infecção subseqüente. Também há poucos dados relacionados 
à influência do uso da ponteira no canal medular e o potencial 
de infecção subseqüente. 

Na ausência de evidências conclusivas, com base nos dados 
que mostram que as ponteiras de aspiração estão contaminadas 
em um grande número de casos com duração superior a uma 
hora, recomendamos que as mesmas não sejam inseridas no 
canal medular, exceto para remoção de sangue e para obter a 
visualização necessária. Deve-se também evitar deixar a pontei-
ra dentro do canal medular, já que isso traz o risco teórico de 
introduzir partículas do ar ambiente no canal.
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1.15. PREVENÇÃO: SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA DE IRRIGAÇÃO

Autores: Silvestre Ortega-Peña, Mark Smeltzer, Kenneth Urish, Daniel G. Meeker, Jeffrey B. Stambough

QUESTÃO 1: Quais antissépticos podem ser usados para prevenir a formação de biofilme? 

RECOMENDAÇÃO: Embora vários estudos tenham demonstrado a capacidade de certos agentes antissépticos prevenirem a formação do 
biofilme in vitro, é incerta esta possibilidade in vivo. Eles podem ter utilidade no contexto das cirurgias de revisão devido à existência de 
infecção, mas esta questão não está adequadamente estudada.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:93%, Discordam: 2%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Ainda não foi estabelecido se um antisséptico específico ou 

uma combinação de agentes é melhor para erradicar biofilmes 
da superfície de um implante in vivo [1]. Até o momento, quase 
todos os estudos são direcionados nas habilidades dos antissép-
ticos para inibir a formação de biofilme in vitro [2-5]. 

Santos et al. realizaram um ensaio clínico duplo-cego ran-
domizado cruzado para avaliar os efeitos de duas soluções de 
clorexidina (solução de clorexidina 0,12% contendo álcool e so-
lução de clorexidina 0,12% sem álcool) contra a formação de 
biofilme supra e subgengival. Descobriram que ambas as solu-
ções tiveram efeitos inibitórios similares na formação de biofil-
mes [6]. Quintas et al. realizaram um ensaio clínico randomiza-
do, cruzado, cego para observador, para avaliar o efeito antiplaca 
in situ após quatro dias de uso de dois agentes antimicrobianos 
(óleos essenciais e clorexidina a 0,2%) a curto prazo em biofilme 
maduro, semelhante a placa [7]. Embora a clorexidina a 0,2% 
tenha apresentado melhores resultados no que diz respeito à re-
dução da espessura e ao grau de cobertura pelo biofilme, ambos 
os antissépticos apresentaram efeitos antiplaca altos e similares. 

A capacidade do ácido acético e da polihexanida para pre-
venir a formação de biofilme também é mencionada na literatu-
ra. Halstead et al. demonstraram que o ácido acético em baixas 
concentrações de 0,16 a 0,31% foi capaz de inibir a formação de 
biofilme in vitro [8]. Lenselink et al. realizaram um estudo de 
coorte para avaliar a eficácia clínica do curativo de bio-celulose 
contendo polihexanida para a erradicação de biofilmes em feri-
das que não cicatrizam [9]. Sugeriram que a aplicação contínua 
de polihexanida, usando um curativo de bio celulose, reduziu o 
biofilme nas feridas, promovendo a cicatrização. 

Em relação ao uso clínico da solução de iodopovidona para 
prevenir a formação de biofilmes, há estudos limitados in vitro. 
Hill et al. utilizaram um modelo sofisticado de biofilme in vitro 
que foi projetado para imitar o biofilme de feridas crônicas e 
demonstraram a destruição completa de um biofilme misto de 
Pseudomonas e Staphylococcus de sete dias, com o uso de curati-
vos à base de iodo [10]. Kanno et al., usando um modelo de rato 
com infecção crônica, sugeriram que a irrigação de feridas com 
iodopovidona a 1% foi uma maneira eficaz de reduzir as conta-
gens bacterianas na superfície da ferida e prevenir a formação 
de novos biofilmes [11]. No entanto, Presterl et al. constataram 
que iodopovidona foi inferior ao peróxido de hidrogênio e ál-
cool para a erradicação de biofilmes de Staphylococcus epider-
midis [12]. 

Importante notar que muitas infecções com biofilme ocor-
rem mais tarde, muitas vezes devido à disseminação hematogê-
nica de bactérias para o local de um implante. [13]. De fato, isso 
pode ocorrer meses ou mesmo anos após, sendo improvável a 
prevenção deste modo de desenvolvimento da infecção com o 
uso de antissépticos no período perioperatório. 

O papel dos antissépticos em vários protocolos de desbri-

damento para o tratamento de IAP permanece controverso. Em 
termos de agente causal, fatores do hospedeiro, viabilidade teci-
dual local, duração e virulência da infecção, cada cenário clínico 
é único. Se o cirurgião está tentando salvar a prótese existente 
por meio de um protocolo de I&D é imperativo que todo o bio-
filme seja removido por meio de ruptura mecânica e química 
[14–16]. Se uma revisão em um estágio, incluindo a remoção 
dos componentes, desbridamento e reimplante de uma nova 
prótese, é de vital importância o desbridamento de todo o teci-
do infectado. O papel dos antissépticos, neste caso, não é tratar 
o biofilme existente, pois todos os componentes protéticos terão 
sido removidos. Em vez disso, o objetivo é tratar agressivamente 
o osso remanescente e seu envelope de tecidos moles, para pre-
venir a recolonização. Os antissépticos utilizados para este fim 
incluem ácido acético, solução de Dakin (NaOCl), iodopovidina 
e peróxido de hidrogênio [17].  

O volume de solução antisséptica pode ser mais importante 
do que a combinação e a seqüência de agentes [17,18]. O uso de 
antissépticos durante o período perioperatório tem o potencial 
de reduzir a taxa de infecção cirúrgica precoce do período pós-
-operatório. Além disso, o uso de certas soluções antissépticas 
para lavagem, durante a ATQ primária e de revisão, tem o poten-
cial de reduzir as taxas de infecção [19]. No entanto, não exis-
tem protocolos validados para o uso de tais soluções em termos 
de concentração, volume e duração da exposição. 

Mais estudos, in vivo, são necessários para avaliar o uso de 
vários antissépticos para este fim, para que se possa estabelecer 
comparações diretas entre os agentes. Em última análise, embo-
ra vários estudos tenham demonstrado a capacidade de certos 
agentes antissépticos para prevenir a formação de biofilme in vi-
tro, é ainda incerta a capacidade dos mesmos para fornecer pro-
teção contra a formação de biofilme in vivo.  Eles podem ter uti-
lidade no contexto das cirurgias de revisão devido à existência 
de infecção, mas esta questão não foi adequadamente estudada.
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QUESTÃO 2: Qual a solução de irrigação ideal (tipo, volume e frequência) para ser utilizada em 
procedimentos ortopédicos eletivos limpos?

RECOMENDAÇÃO: Existe ampla evidência apoiando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e dos Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) que defendem o uso de betadina diluída para a irrigação de feridas durante procedimentos 
cirúrgicos. O volume ideal de solução para irrigação não é conhecido.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:75%, Discordam:16%, Abstenção:9% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A irrigação intraoperatória durante procedimentos ortopé-

dicos eletivos limpos faz parte dos protocolos operatórios para 
reduzir as ISC, existindo o consenso geral de que essa técnica 
deve ser realizada. Diretrizes recentemente divulgadas pelo 
CDC e OMS recomendam a irrigação intraoperatória com beta-
dina diluída antes do fechamento [1,2].

Betadina contém solução de iodo aquosa na forma de io-
dopovidona que se torna quimicamente tóxico para microorga-
nismos quando liberado como iodo livre [3,4]. A irrigação com 
iodopovidona inicialmente recebeu apoio de estudos em outras 
áreas, como cirurgias gerais, urológicas, cardiovasculares e da 
coluna vertebral [5–14]. Uma metanálise de sete ensaios clíni-
cos randomizados demonstrou um benefício estatisticamente 
significativo para a irrigação da ferida com betadina aquosa, 
quando comparado com a solução salina normal (risco relativo: 
0,31, p = 0,007) [2]. Em uma metanálise maior de 15 estudos 
de nível I ou II em várias especialidades cirúrgicas, 10 estudos 
demonstraram que a irrigação com iodopovidona foi mais eficaz 
do que o método de controle que incluiu a irrigação solução sali-
na ou nenhuma irrigação [15]. Embora bem estudado em outras 
especialidades, apenas um estudo de coorte retrospectivo abor-
da a irrigação intra-operatória de betadina na artroplastia pri-
mária [16]. Brown et al. demonstraram uma redução estatistica-
mente significativa na ISC, de 0,97 a 0,15%, com o uso de 0,35% 

de iodopovidona. Kokavec et al. estudaram a irrigação com be-
tadina em uma população pediátrica submetida a cirurgia no fê-
mur proximal, quadril e pelve [7]. Neste estudo, duas infecções 
superficiais da ferida foram identificadas no grupo sem o uso de 
betadina (2/73, 2,7%) e nenhuma infecção foi identificada no 
grupo com o uso de betadina (0/89, 0%). (Tabela 1). 

Além de solução salina isotônica e de Ringer lactato, vá-
rias soluções antissépticas e antibióticas têm sido propostas 
para irrigação em cirurgias ortopédicas. No entanto, não há 
consenso sobre um padrão-ouro devido à falta de estudos clí-
nicos sobre o tema. 

A clorexidina é um antisséptico que altera o equilíbrio 
osmótico das células bacterianas ao se ligar a moléculas nega-
tivamente carregadas na parede celular [17,18]. Ela tem um 
amplo espectro de atividade [19] e pode ser bacteriostática 
ou bactericida dependendo de sua concentração [20]. Fris-
ch et al. compararam clorexidina 0,05% com irrigação salina 
normal na ATJ e clorexidina 0,05% com a betadina diluída 
<2% na ATQ [21]. Não houve diferença significativa na taxa 
de ISC superficial ou profunda entre os grupos, o que sugere 
que a clorexidina pode ser comparável à solução salina nor-
mal na redução das taxas de infecção.

Embora haja alguma evidência para a solução ideal de 
irrigação, poucos estudos demonstraram um volume ou mé-
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todo ótimo para a irrigação [22,23]. Além disso, há pouco 
apoio para os benefícios da adição de antibióticos à solução 
de irrigação, que foi demonstrado ser ineficaz em superfícies 
metálicas in vitro, sendo por isso, não recomendado pela OMS 
[22,24]. No entanto, um único cirurgião relatou resultados 
benéficos quando vancomicina e polimixina foram adicio-

nados à solução de irrigação em 2.293 artroplastias [25]. Há 
muitas evidências de ensaios clínicos randomizados publica-
dos sobre o uso de soluções de irrigação para procedimentos 
ortopédicos limpos e eletivos que sugerem que tanto soluções 
salinas isotônicas normais quanto soluções de Ringer lactato 
são seguros e eficazes.

Brown
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Frisch 
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Coluna

Coluna
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Betadina
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 414
(206 controle/208 
intervenção) 
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 391
(253 pre/ 138 pós)

 
 65
 (411 pre/ 138 pós) 

Autor Categoria Intervenção Comparação Desenho Análise ResultadoN P
Incidencia

de ISC 

TABELA 1. Resumo da literatura ortopédica comparando a eficácia das soluções de irrigação para prevenção de ISC. 

ISC, Infecção do sítio cirúrgico; S - infecção superficial; P- infecção profunda; ECR, Estudo controlado randomizado; AT,Artroplastia total 

A maior parte destes estudos foram baseados em cirur-
gia artroscópica do ombro [26-32], e poucos estudos em AT 
[31,33,34]. Não é conhecido se a solução de Ringer lactato é 
melhor do que a solução salina normal ou vice-versa. No entan-
to, num estudo de base laboratorial, meniscos cirurgicamente 
ressecados por via artroscópica, foram avaliados para deter-
minar se existia uma diferença no efeito sobre a morfologia 
celular e a função, com o uso de solução fisiológica isotonica 
e soluçào de Ringer lactato. Os resultados mostraram que com 
Ringer lactato a integridade das células do menisco foi melhor 
peservada em comparação com solução salina isotónica [35].  
Evidências recentes e consistentes sugerem que o aquecimento 
dos fluidos de irrigação (seja de solução salina isotônica normal 
ou  Ringer lactato) a temperaturas de 32 a 40 ° C, em compara-
ção com fluidos de irrigação à temperatura ambiente, diminui o 
risco de hipotermia perioperatória e reduz a resposta inflamató-
ria em pacientes submetidos a artroscopia do ombro, do quadril 
ou joelho [28,31,36–38]. Apenas dois ECRs relataram que os 
fluidos de irrigação aquecidos não foram superiores aos fluidos 
da temperatura ambiente em relação a ocorrência de hipotermia 
perioperatória [30,39].

Os resultados de três ECRs forneceram evidências de que a 
adição de epinefrina aos fluidos de irrigação melhorou a clareza 
do campo visual da cirurgia, reduziu o sangramento intraopera-
tório e reduziu o tempo total de operação em comparação com 
os fluidos de irrigação simples [27,29,32]. 

Os benefícios do uso de soluções de irrigação refrigeradas 
em procedimentos ortopédicos eram incertos até recentemen-
te. Li e colegas realizaram um ECR e compararam os efeitos da 

irrigação contínua de 4.000 mL de solução salina gelada com 
0,5% de epinefrina versus 4.000 mL de solução salina normal 
à temperatura ambiente em pacientes submetidos a AT [33]. A 
irrigação com solução salina gelada demonstrou estar associada 
à diminuição da dor pós-operatória, redução da perda sanguínea 
intraoperatória e melhora da qualidade de vida. Embora solu-
ções isotônicas comumente usadas, como solução salina normal 
ou Ringer lactato tenham sido relatadas como sendo seguras 
para irrigação em procedimentos ortopédicos, também foram 
documentados eventos adversos raros por irrigação excessiva. 
Soluções hiperosmolares podem ter o potencial de minimizar 
esses problemas. No entanto, seus benefícios só foram demons-
trados até agora em modelos animais. Em um ECR recente, a 
irrigação hiperosmolar mostrou diminuir a retenção de líquido 
periarticular na artroscopia do ombro em comparação com o 
fluido de irrigação padrão [26]. O papel da irrigação contínua 
ou lavagem pulsátil em cirurgia ortopédica progrediu do seu uso 
em fraturas expostas e feridas contaminadas para o uso em pro-
cedimentos eletivos limpos.

Além disso, o volume ideal de solução de irrigação usada 
durante procedimentos ortopédicos varia de uma cirurgia para 
outra. Em estudos com pacientes submetidos à artroscopia do 
ombro, o volume médio de líquido usado para irrigação variou 
de 3,7 a 11,4 L, e isso foi baseado na irrigação contínua com 
bomba de infusão com pressão mantida entre 30 a 60 mmHg 
[26-32]. Para a artroscopia do quadril, as evidências foram ba-
seadas em um estudo prospectivo observacional [38]. O volu-
me mediano da solução de irrigação foi de 27 L, utilizando uma 
bomba de infusão com pressão entre 45 e 65 mmHg. No ECR de 
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Kelly et al. investigando pacientes submetidos à artroscopia do 
joelho, o volume médio de fluido de irrigação foi de 11,7 L [39]. 
Em dois estudos de ATJ (um ECR e uma série de casos), 4 L de 
solução salina normal foi usada como irrigação contínua duran-
te a cirurgia em cada estudo [33,34]. Em um ECR de hemiar-
troplastia de quadril, 2 L de solução salina normal por lavagem 
pulsátil foi associada a uma taxa de infecção menor em 30 dias, 
quando comparada com 2 L de solução salina normal por jarro 
ou seringa [10]. Não foram relatados dados sobre os ajustes de 
pressão da bomba de infusão.
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JUSTIFICATIVA
Para investigação da eficácia da pressão de irrigação em 

feridas tem havido uma combinação de modelos in vitro, mo-
delos animais e estudos clínicos. A maioria dos estudos in vitro 
e in vivo foi concluída em relação ao desbridamento de feridas 
traumáticas. Estes estudos analisaram a capacidade dos métodos 
de irrigação para remover bactérias, detritos inorgânicos con-
taminados, indução de danos teciduais e possíveis diferenças 
na distribuição de contaminação da ferida após a irrigação. Foi 
concluída uma série de estudos clínicos que não demonstraram 
qualquer diferença na eficácia clínica entre a irrigação de alta ou 
baixa pressão. Lavagem de alta e baixa pressão tem resultados 
mistos na remoção de contaminantes da ferida. Estudos in vitro 
mostraram uma capacidade aumentada de lavagem pulsátil para 
remover detritos inorgânicos [1,2] e bactérias [3]. 

Modelos animais tiveram resultados indeterminados. Em 
um modelo de animal de coelho, a irrigação de alta pressão e a 
irrigação com bulbo foram igualmente eficazes na remoção de 
detritos. Em um modelo animal usando bactérias biolumines-
centes, a lavagem de alta pressão demonstrou uma capacidade 
aumentada de remover bactérias [4]. Existem preocupações de 
que a irrigação de alta pressão possa distribuir contaminantes 
mais profundamente nos tecidos moles. Resultados paradoxais 
de que as irrigações de alta pressão têm menos contaminantes 
removidos sustentam essas preocupações [5,6]. Estes dados são 
comprovados em feridas de modelos de animais, com bactérias 
luminescentes, onde a irrigação de alta pressão melhorou ou 
teve capacidade equivalente para remover bactérias no início, 
mas várias horas após concluir o procedimento, houve maior re-
bote de bactérias [7]. Em um modelo in vitro de fratura tibial hu-
mana contaminada, a lavagem pulsátil de alta pressão seguida de 
culturas de seções seriadas, a uma distância crescente do local 
da fratura, revelou um padrão reprodutível de propagação bacte-
riana no canal intramedular [8]. Além disso, a destruição óssea 
variou proporcionalmente com a profundidade no canal. Vários 
estudos in vitro têm demonstrado possíveis níveis aumentados 
de destruição óssea e tecidual micro e macroscópica, após a 
lavagem pulsátil de alta pressão em comparação com a irrigação 
de baixa pressão. Em espécimes ósseos, a lavagem pulsátil de 
alta pressão foi associada a mais fissuras e defeitos no osso 
esponjoso [3], na estrutura óssea e na cicatrização de fratura 
[3,9]. Resultados semelhantes têm sido observados com a irriga-
ção de alta pressão e o aumento do dano a tecidos moles, quando 
comparada com a irrigação de baixa pressão [1,5,10]. Estes re-
sultados mostram que a lavagem pulsátil de alta pressão penetra 
e rompe os tecidos moles em um nível mais profundo do que 
a lavagem de baixa pressão, promovendo uma ruptura macro e 
microscópica dos tecidos [5]. 

Modelos animais confirmam as descobertas destes modelos 
in vitro. A lavagem a alta pressão pode inibir a formação preco-
ce de osso novo num modelo de fratura intra-articular de coe-
lho. Houve uma relação direta entre as pressões de irrigação e a 

quantidade de materiais celulares removidos das trabéculas, no 
local de irrigação [11]. Modelos animais mostraram que a lava-
gem pulsátil de alta pressão de feridas musculoesqueléticas pode 
causar danos teciduais, resultando em mionecrose e calcificação 
distrófica [12]. A lavagem pulsátil de alta pressão também de-
monstrou diminuir significativamente a força mecânica de calos 
fraturados (força, tensão e rigidez) durante as fases iniciais da 
cicatrização (três semanas), quando comparada  com técnicas 
de lavagem com seringa, em fratura diafisária não-contaminada 
de ratos [13].

Múltiplos estudos clínicos demonstraram que tanto a pres-
são de irrigação alta como a baixa resultam em desfechos clíni-
cos semelhantes. O maior deles foi o estudo Fluid Lavage of Open 
Wounds (FLOW) [14]. Trata-se de um estudo clínico grande, 
bem desenhado, prospectivo, randomizado, comparando três 
pressões de irrigação e duas soluções (salina normal e sabão de 
castela). Um total de 2.551 pacientes foi inscrito tendo como 
desfecho uma reoperação dentro de 12 meses ou o tratamento 
de uma infecção da ferida. O estudo FLOW demonstrou que as 
taxas de reoperação foram semelhantes, independentemente da 
pressão de irrigação (Clinical-Trials.gov NCT00788398) [14]. 
Esses achados também foram encontrados por vários estudos 
menores. O desenho do estudo FLOW foi baseado em dados pi-
loto que sugeriam que a irrigação de baixa pressão de feridas 
abertas poderia diminuir as taxas de reoperação por infecção, 
embora o estudo piloto não tenha observado diferenças estatis-
ticamente significativas entre os grupos de irrigação de alta e 
baixa pressão (ClinicalTrials. gov NCT01069315) [15].

Em um pequeno estudo clínico randomizado prospectivo, 
de infecção articular periprotética aguda, não houve diferenças 
com o uso de irrigação de alta versus de baixa pressão, com des-
fechos definidos por retenção de prótese ou elevação da veloci-
dade de hemossedimentação (VHS) e proteína C-reativa (PCR) 
em um ano [16].

As pressões de irrigação podem ter dificuldade em remo-
ver bactérias da ferida porque o biofilme atua como um fluido 
viscoso. Os biofilmes são viscoelásticos e resistem ao despren-
dimento quando submetidos às forças do fluxo dos fluídos. Isso 
permite que o biofilme permanece preso à superfície, ou role ao 
longo de uma superfície em resposta a uma tensão de cisalha-
mento produzidas pela irrigação [17].

Devido à limitação da irrigação pulsátil, bem como as preo-
cupações com a destruição óssea discutidas acima, há um recen-
te interesse em explorar novos mecanismos para irrigação. 

Em um ECR a hidrocirurgia tangencial foi comparada com 
o desbridamento cirúrgico padrão das fraturas abertas de tíbia 
grau IIIA e IIIB em 40 pacientes. Descobriu-se que, quando a 
hidrocirurgia era usada, menos procedimentos de desbridamen-
to eram necessários antes do fechamento final da ferida [18]. O 
desbridamento da hidrocirurgia também foi avaliado como um 
método para remover bactérias de implantes de fixação de fra-
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QUESTÃO 3: A pressão do mecanismo de lavagem pulsátil influencia na eficácia da solução de 
irrigação para erradicar organismos infectantes da ferida?  

RECOMENDAÇÃO: Uma série de estudos clínicos não observou diferenças nos desfechos clínicos ou nas taxas de re-intervenção entre 
a irrigação por pressão alta versus a de baixa pressão. A hidrocirurgia tangencial é um método de irrigação emergente que, apesar de 
promissor, ainda requer mais investigação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado 

VOTO DOS DELEGADOS:  Concordam: 90%, Discordam: 4%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte) 
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turas.
Quando comparamos o uso de hidrocirurgia, lavagem pul-

sátil pressurizada e seringa, fornecendo o mesmo volume de so-
lução salina, para o desbridamento de placas de aço inoxidável 
contaminadas por Staphylococcus aureus, verificou-se que as car-
gas residuais bacterianas foram significativamente menores no 
grupo de hidrocirurgia [19].
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QUESTÃO 4: A adição de antibióticos tópicos (polimixina e/ou bacitracina) à solução de irriga-
ção aumenta suas propriedades antibacterianas?

RECOMENDAÇÃO: Diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica (NICE) 
não recomendam o uso de antibióticos tópicos nas soluções de irrigação. Recomendações recentes dos Centros de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC) sugerem incerteza entre os benefícios e riscos da irrigação antimicrobiana intraoperatória para a prevenção de ISC. 
Enquanto os dados sobre a eficácia antimicrobiana de soluções de irrigação contendo antibióticos, como a polimixina-bacitracina, são 
conflitantes e amplamente baseados em estudos não-ortopédicos, não defendemos seu uso intraoperatório devido as crescentes preocu-
pações com resistência a antimicrobianos, custos e implicações de hipersensibilidade.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:92%, Discordam: 4%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA
Ainda que o uso intraoperatório de soluções de irrigação 

seja uma estratégia importante para a mitigação de ISC e infec-
ções articulares periprotéticas (IAPs) em pacientes submetidos 
a procedimentos ortopédicos [1-3], a solução ideal de irrigação 
permanece desconhecida. Cirurgiões em todo o mundo conti-
nuam adicionando antibióticos tópicos à solução de irrigação 
[4], supondo que a mesma tenha atividade local que possa aju-
dar a eliminar as bactérias. No entanto, a literatura publicada 
sugere que a adição de antibióticos à irrigação não confere be-
nefícios adicionais [5-7] e pode até mesmo ser deletéria [7-9]. 

Duas diretrizes de prática clínica emitidas pela OMS e pelo 
NICE recomendam que a irrigação da ferida com solução conten-
do antibiótico, não deve ser usada com a finalidade de prevenir 
ISC, uma vez que as evidências são de baixa qualidade [10-12,5]. 
Além disso, usando dados disponíveis de cinco ensaios clínicos 
randomizados [13-17], o CDC concluiu que a irrigação antibió-
tica da ferida não conferia benefícios nem prejuízos na redução 
das ISC quando comparada com irrigação salina [12].

O grupo de desenvolvimento de diretrizes da OMS desta-
cou ainda os riscos de surgimento de resistência antimicrobiana 
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(RAM) com o uso de antibióticos para irrigação de feridas. 
Além disso, estudos in vitro levantaram preocupações so-

bre a eficácia bactericida de soluções de irrigação com adição 
de antimicrobianos [18,19].   Anglen et al. descobriram que 
a adição de antibióticos (incluindo bacitracina e polimixina /
neomicina) a soluções de irrigação não teve efeitos significati-
vos na remoção bacteriana. Nenhuma das soluções antibióticas 
testadas foi estatisticamente diferente da solução salina isolada 
quanto a quantidade de bactérias removidas de um modelo de 
parafuso de aço inoxidável revestido de Staphylococcus [18]. 
Em uma série de experimentos de ponto de interrupção, Goswa-
mi et al. mostraram que a solução de polimixina/bacitracina foi 
significativamente menos eficaz (p <0,001) na erradicação de 
S. aureus versus outras soluções de irrigação testadas, incluindo 
iodopovidona a 0,3%, clorexidina a 0,05% e hipoclorito de sódio 
a 0,125% [19]. Da mesma forma, usando um modelo de rato de 
com ferida paravertebral contaminada, contendo um fio metáli-
co, Conroy et al. não encontraram nenhum benefício significa-
tivo com relação às taxas de culturas positivas após a irrigação 
com solução contendo bacitracina sobre solução salina normal [20].

Além da eficácia questionável e da perpetuação da RAM, 
surgiram preocupações quanto aos efeitos prejudiciais na ci-
catrização de feridas irrigadas com soluções contendo baci-
tracina, como relatado em um ensaio clínico prospectivo ran-
domizado [7]. O estudo recrutou 400 pacientes com fratura 
exposta da extremidade inferior que receberam irrigação com 
uma solução antibiótica de bacitracina ou uma solução com 
sabão castela não-estéril.  Não foram observadas diferenças 
nas taxas de infecção entre os dois braços do estudo (p = 0,2), 
mas os problemas de cicatrização foram significativamente 
maiores no grupo com bacitracina (9,5% vs. 4%, p = 0,03).  
O risco aumentado de hipersensibilidade e o potencial para rea-
ções anafiláticas também foram citados [7-9]. A bacitracina é 
um antibiótico polipeptídico eficaz contra uma variedade de 
bactérias gram-positivas e a sua atividade farmacológica é exer-
cida pela inibição da síntese de parede celular procariótica. As 
polimixinas são um grupo de antibióticos polipeptídicos não ri-
bossômicos cíclicos que possuem atividade gram-negativa. Es-
tudos relataram que esses antibióticos podem produzir sérios 
efeitos sistêmicos. Damm et al. relataram três casos com reação 
anafilática grave após irrigação com bacitracina profilática por 
ocasião da inserção de marcapasso [21]. Da mesma forma, An-
tevil et al. atribuíram, ao uso da irrigação com bacitracina, o cho-
que anafilático durante um caso de revisão de artroplastia total 
do joelho (ATJ) [8]. Além disso, em um estudo multi-institucio-
nal do Grupo Norte-Americano de Dermatite de Contato envol-
vendo pacientes com suspeita de dermatite alérgica de contato, 
a bacitracina foi observada como o sexto alérgeno mais comum, 
com positividade em 9,2% no teste de contato [22]. 

Dados sobre a eficácia, oriundos de estudos históricos suge-
rem alguma utilidade para a irrigação com polimixina/bacitraci-
na. Savitz et al. investigaram a adição de polimixina/bacitracina 
à lavagem salina em 50 procedimentos espinhais [23]. Eles re-
lataram que a incidência de crescimento bacteriano foi reduzida 
de 64 para 4% com a adição de antibióticos à irrigação e não 
houve casos de infecções de ferida na fase pós-operatória. Da 
mesma forma, em 1972, Scherr et al. mostrou uma redução sig-
nificativa in vitro nas concentrações bacterianas locais após ad-
ministração tópica de bacitracina e outros antimicrobianos [24].  
Rosenstein et al. também mostraram que a irrigação com 50 
mL de solução de bacitracina no canal intramedular de fêmu-
res caninos inoculados com Staphylococcus diminuiu o número 
de culturas positivas, uma semana depois [25]. Uma única série 
de cirurgiões também relatou resultados benéficos quando van-
comicina e polimixina foram adicionadas à solução de irrigação 
em 2.293 artroplastias totais [26]. Apesar desses relatos, os da-
dos da literatura ortopédica permanecem pouco convincentes 
devido ao desenho ou limitações do estudo com definição de 

desfechos apropriados para eficácia em feridas musculoesque-
léticas [9]. Dados mais recentes de cinco ECR não-ortopédicos 
demonstraram eficácia limitada ao compararam à irrigação da 
ferida utilizando uma solução antibiótica com uma solução sa-
lina normal ou sem irrigação [13-17]. Uma meta-análise desses 
ensaios não demonstrou diferenças significativas entre irrigação 
com antibiótico, não irrigação ou irrigação com apenas solução 
salina (odds ratio (OR): 1,16, intervalo de confiança de 95% (IC) 
0,64 a 2,12, p = 0,63). A qualidade geral da evidência nesta me-
ta-análise foi considerada baixa, no entanto, devido ao risco de 
viés e imprecisão [6]. Embora a relação custo-benefício da po-
limixina-bacitracina não tenha sido formalmente avaliada, um 
procedimento ortopédico tipicamente utiliza 150.000 unidades 
de bacitracina (50.000 unidades por litro de solução salina), o 
que adiciona um custo de US $ 150,00 segundo estimativas de 
Anglen et al. [9]

Em conclusão, duas diretrizes de prática clínica baseadas 
em uma revisão da evidência recomendam contra a irrigação da 
ferida com solução antimicrobiana para reduzir o risco de ISC 
[5,10,11]. A eficácia de soluções de irrigação com antibióticos 
tópicos suplementares em procedimentos ortopédicos perma-
nece controversa devido à escassez de evidências disponíveis. 

Futuros ensaios clínicos randomizados bem delineados, 
utilizando os atuais protocolos para a prevenção de ISC, são 
necessários para avaliar as práticas de irrigação mais utiliza-
das, com ênfase especial nos agentes utilizados e enfoque nos 
procedimentos ortopédicos [26,27]. Os ensaios também devem 
abordar a relação custo-eficácia e eventos adversos associados 
aos agentes utilizados para irrigação. Nesse ínterim, dada a fal-
ta de eficácia comprovada e o potencial de danos, desaconse-
lhamos a adição de antibióticos tópicos à solução de irrigação. 
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QUESTÃO 5: Existe alguma razão para utilizar agentes antissépticos naturais não-antibióticos 
(mel, vinagre, etc) como solução de irrigação durante desbridamento de infecção articular peri-
protética (IAP)? 

RECOMENDAÇÃO: Pode existir um papel para agentes antissépticos não antibióticos (por exemplo, mel, vinagre, etc.) como solução de 
irrigação durante o desbridamento cirúrgico.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:39%, Discordam: 43%, Abstenção:18% (Sem Consenso)

JUSTIFICATIVA
À medida que os organismos resistentes aos antibióticos se 

tornam mais prevalentes, a necessidade de terapia antimicrobiana não 
antibiótica torna-se importante novamente (como era na era pré-an-
tibiótica). Várias opções estão disponíveis para uso como agente de 
desbridamento químico para irrigação local de feridas com IAP após o 
desbridamento cirúrgico e mecânico terem sido concluídos [1]. Dentre 
essas opções estão o vinagre (ácido acético), mel, peróxido de hidro-
gênio, anestésico local, iodo e clorexidina. Não há ECRs de irrigação 
profunda da ferida usando qualquer uma dessas substâncias em IAPs. 
As evidências são limitadas e frequentemente inferidas a partir do ma-
nejo de feridas crônicas [2,3].

Vinagre
O vinagre tem sido usado há milênios como agente antibac-

teriano [4]. A única série de casos que relatou seu uso como irri-
gante de ferida profunda em ortopedia foi a de Williams et al. em 
2015 [5]. Este estudo mostrou que o uso de ácido acético a 3% 
(AA), como parte de um protocolo de desbridamento, era segu-
ro em pacientes. Embora o exato mecanismo de ação ainda não 
tenha sido determinado, concentrações de AA tão baixas quanto 
0,19% vol/vol in vitro são suficientes para inibir completamente 
o crescimento bacteriano. É postulado que a modificação do pH 

seja um potencial mecanismo de ação.

Mel
O mel tem uma longa história de uso no tratamento de feridas tópi-

cas [6]. Há apenas uma pequena série de casos de seu uso como agente 
tópico para feridas com IAP profunda no momento da reimplantação 
[7]. Nesta série, o mel estéril chamado SurgiHoney (SurgiHoney RO, 
Southmoor, Abingdon, Reino Unido), fabricado industrialmente, foi 
usado em procedientos de resgate (salvação). Nenhum efeito adverso 
foi relatado, mas nenhuma conclusão sobre a eficácia pode ser tirada.

Peróxido de Hidrogênio
     Publicações odontológicas são fontes que os cirurgiões 

ortopédicos devem revisar para comparar experiências com im-
plantes. Um desses trabalhos é de Gustumhaugen et al. [8], que 
descobriram que o peróxido de hidrogênio (H

2
O

2
) era um agente 

eficaz de desbridamento do biofilme, especialmente em combinação 
com o desbridamento mecânico.

Anestésico Local
Evidências indiretas vêm de um estudo experimental de 

peritonite em um modelo de rato. Lavagem com solução salina 
normal e bupivicaína prolongou a sobrevivência [9]. Estudos so-
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bre a ropivacaína também se mostraram encorajadores [10].
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QUESTÃO 1: A lâmina do bisturi deve ser trocada após a incisão da pele, para dissecção profunda?

RECOMENDAÇÃO: Sim. O bisturi deve ser trocado após a incisão na pele. Existem estudos demonstrando que as bactérias dos planos 
superficiais da pele podem contaminar o bisturi e transferi-las, potencialmente, para tecidos mais profundos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 6%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

1.16. PREVENÇÃO: SALA CIRÚRGICA - TÉCNICA CIRÚRGICA

JUSTIFICATIVA
Uma vez que as infecções podem ter efeitos devastadores 

nas artroplastias totais, sempre será necessário buscar métodos 
para reduzir a contaminação. As principais fontes de contamina-
ção vêm da pele e das partículas do ar na sala de cirurgia [1,2]. A 
controvérsia permanece sobre o uso de lâminas separadas para 
incisão na pele e uso interno, embora esta prática tem sido de-
sacreditada [3-10]. 

A preparação pré-operatória da pele com antissépticos pode 

ajudar a reduzir o número de microorganismos, mas não pode 
erradicá-los completamente, especialmente a flora residente. 
Hipoteticamente, sempre que a pele é incisada, microorganis-
mos que colonizam as camadas mais profundas da pele podem 
contaminar os tecidos expostos e levar a infecções do sítio cirúr-
gico (ISC) [11-13]. 

Uma revisão sistemática foi conduzida sobre este assunto 
seguindo as diretrizes dos Itens de Relatórios Preferenciais para 

Fairclough [5]
 
Hill [8] 

Grabe [7]

Ramón [9]

Schindler [12]

Ott esen [10]

Trikha [11]

TOTAL
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8
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6
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8
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2

2
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2

3

1

2
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1*

0

7**

2

- 

0

5**

15

1

1

0,0003

0,15

0,18

0,58

1

0,03

13

5

0

18

Autor Ano
Mesmo Organismo

da pele e
profunda

Infecção
profunda P

Total

Lâmina
pele

Lâmina
profunda

Lâmina
controle 

Lâmina
pele

Lâmina
profunda

Lâmina
controle 

Contaminado

TABELA 1. Resumo da literatura referente à contaminação da lâmina do bisturi infecção profunda.

*Organismo identificado na ferida, não identificado na lâmina da pele, nem na lâmina profunda; **Infecção superficial.
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Análises Sistemáticas e Metanálises (PRISMA). Uma pesquisa 
abrangente da literatura foi realizada em fevereiro de 2017 utili-
zando as bases de dados eletrônicas PubMed, Medline e Cochra-
ne Library. Os termos de pesquisa usados   foram “Artroplastia e 
Infecção e Bisturi ou Lâmina”. Somente estudos em inglês foram 
revisados. Após remoção de estudos duplicados, foram obtidos  
quatro resultados. Devido ao baixo número de estudos realiza-
dos sobre o assunto, não houve limitação quanto ao tipo de ar-
tigos revisados. Referências cruzadas revelaram mais quatro re-
sultados. Um estudo não foi analisado, pois não foi comparativo, 
deixando sete relatórios para análise (Tabela 1). 

As taxas de contaminação da pele e lâminas utilizadas em 
planos profundos foram avaliadas peloo teste exato de Fisher.  
Nenhum dos estudos mostrou uma relação direta entre lâminas 
contaminadas e ICS. Seis estudos não puderam demonstrar uma 
diferença nas taxas de contaminação entre a pele e as lâminas 
utilizadas em planos profundos [5,8-12]. Em um estudo, a lâmi-
na profunda foi significativamente mais contaminada do que a 
lâmina da pele [7]. Análise de todos os sete estudos juntos mos-
trou maior taxa de contaminação das lâminas profundas do que 
das lâminas da pele, principalmente devido ao último estudo.

Um estudo recente de Schindler et al. realizada em pacien-
tes submetidos à artroplastia de quadril ou joelho comparou a 
contaminação de lâminas de pele, lâminas internas e controles 
[12]. Embora não houvesse diferenças entre os grupos em re-
lação às taxas de contaminação, eles encontraram maior inci-
dência de patógenos da pele isolados na lâmina da pele do que 
nas lâminas profundas ou de controle, levando à suposição de 
que esses espécimes não foram contaminados no laboratório. 
O desenvolvimento de infecção profunda ou superficial não foi 
avaliado neste estudo. Dada a escassa literatura, mesmo com tec-
nologias avançadas de pesquisa, e a dificuldade com a qual os 
pesquisadores são capazes de definir a questão, o nível de força 
é baixo. 

Levando-se em consideração os baixos custos da troca de 
lâminas, a metodologia de todos os estudos discutidos acima e as 
conseqüências potencialmente devastadoras das IAPs, achamos 
difícil deixar de recomendar a troca da lâmina após a incisão da 
pele. Por isso, defendemos a manutenção da técnica cirúrgica 

tradicional de troca do bisturi da pele para continuar a planos 
mais profundos com uma nova lâmina.
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QUESTÃO 2: O tempo operatório afeta os riscos de infecções do sítio cirúrgico/infecções articu-
lares periprotéticas (ISC / IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Sim. Existe uma associação entre tempo operatório prolongado e ISC. Tempos operatórios prolongados podem ser 
resultado de um nível considerável de complexidade da cirurgia. Esforços coordenados para reduzir os tempos de operação, sem com-
prometer tecnicamente o procedimento, podem fornecer benefícios adicionais para a prevenção de infecções.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 99%, Discordam: 0%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte) 

JUSTIFICATIVA
Várias revisões sistemáticas e metanálises demonstraram 

uma associação entre os tempos operatórios e as ISC, bem como 
as IAPs. Urquhart et al. [1] publicaram uma revisão sistemática 
sobre fatores de risco para ISC após artroplastia total de quadril 
primária (ATQ), e encontraram tempos mais longos de cirur-
gia como fator de risco independente para ISC profundas com 
base em dois estudos [2,3], um dos quais não foi específico para 
cirurgia de artroplastia. Kong et al. publicaram uma metanálise 

e encontraram tempos operatórios associados a ISC após ATQ 
primária ou artroplastia total do joelho (ATJ) (diferença média 
padronizada: 0,49,  [IC] 95%, 0,19 a 0,78) [4]. Cheng et al. reali-
zaram uma meta-análise sobre uma variedade de procedimentos 
cirúrgicos, incluindo cirurgia ortopédica [5]. Análises agrupadas 
demonstraram que as associações entre os tempos operatórios 
estendidos e as ISC geralmente permaneceram estatisticamente 
significativas, com quase duas vezes a probabilidade de ISC ob-
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servada em vários limites de tempo [5]. A probabilidade de ICS 
aumentou com incrementos de tempo. Por exemplo, a probabi-
lidade aumentou 13%, 17% e 37% para cada 15, 30 e 60 minutos 
de cirurgia, respectivamente [5]. Em média, através de vários 
procedimentos, o tempo operatório médio foi de aproximada-
mente 30 minutos a mais em pacientes com ISC em comparação 
com aqueles sem ISC [5]. 

Os bancos de dados administrativos e de registro também 
associaram o aumento do tempo de operação às ISC/IAPs, com 
significância estatística. Investigando 99.444 pacientes usando o 
banco de dados do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade 
Cirúrgica (NSQIP) entre 2011 e 2013, Duchman et al.  encon-
traram aumento de ISC para procedimentos de artroplastia total 
primária com duração > 120 minutos [6]. Em sua análise multi-
variada, os tempos cirúrgicos superiores a 120 minutos perma-
neceram como um preditor independente para qualquer compli-
cação incluindo a complicação da ferida. Além dos 120 minutos, 
os riscos aumentam ainda mais a cada 30 minutos [6]. Em uma 
análise de 56.216 ATJ primárias de um registro que coleta da-
dos de 45 locais em 6 regiões geográficas dos EUA, Namba et al. 
identificaram um aumento de 9% ([IC] 95%, 4 a 13%) no risco 
de ISC profunda para cada 15 minutos de aumento no tempo 
operatório [7]. A diminuição dos tempos cirúrgicos também foi 
associada ao menor risco de infecções [7]. Um estudo de 66.650 
artroplastias totais de quadril relatadas no Registro de Artro-
plastia da Noruega durante 1987 a 2001, revelou que implantes 
cimentados com tempo de operação acima de 150 minutos fo-
ram associados ao risco aumentado de revisão devido à infecção 
[8]. Kurtz et al. investigaram 69.663 pacientes com mais de 65 
anos submetidos a ATJ, de um banco de dados de Medicare en-
tre 1997 e 2006, e descobriram que os procedimentos de maior 
duração tinham maior risco de IAP (taxa de risco ajustada para 
> 210 minutos vs. <120 minutos = 1,59) [9].  Em uma análise 
multivariada de 6.848 casos de 26 hospitais que participaram do 
Sistema de Vigilância de Infecções Nosocomiais Coreano, Song 
et al. descobriram que a duração prolongada da cirurgia (acima 
do percentil 75) era um fator de risco independente para ISC em 
ATQ, mas não para ATJ [10]. Dicks et al. encontraram pacientes 
submetidos a ATJ ou ATQ que tiveram uma duração operatória 
acima do percentil 75 e tiveram um risco maior de ISC [11]. 
Além disso, Peersman et al. descobriram que um tempo de ope-
ração além de 2,5 horas para ATJ estava associado ao aumento 
da incidência de infecção e que o tempo de operação pode pre-
dizer aqueles pacientes em risco [12]. 

Existem limitações inerentes aos estudos de banco de da-
dos, como a heterogeneidade significativa das amostras, as di-
ferenças na coleta de dados e as diversas definições de IAPs 
dentro da amostra. O trabalho de uma única instituição é, por-
tanto, útil nesse contexto, porque os pacientes são submetidos 
aos mesmos protocolos de atendimento, e pode ser obtida uma 
coleta de dados mais confiável.  No entanto, estudos institucio-
nais de alta qualidade são limitados pela falta de tamanho ade-
quado da amostra, ausência de análise multivariada e definições 
variadas de IAP. Peersman et al. compararam uma coorte de 113 
IAPs após ATJ com uma coorte de controle de ATJ primária não 
infectada pareando por sexo e idade [13]. A duração média da 
cirurgia para IAP contra os casos não infectados (127 versus 
93 minutos) foi um fator de risco estatisticamente significativo 
para infecções. As limitações deste estudo foram que o grupo 
controle foi apenas pareado para idade e sexo, mas não para ou-
tros fatores de confusão importantes. Além disso, o grupo de 
infecção incluiu tanto indicadores primários como os casos de 
revisão, enquanto o grupo controle incluiu apenas casos primá-
rios. Em outro estudo institucional de 5.277 artroplastias totais, 
a taxa geral de infecção foi de 0,98% (51 / 5.277) [14]. Usando 
um modelo linear binomial generalizado, um tempo operatório 
prolongado foi associado ao aumento da incidência de infecção 
(z = 4,325, p <0,001). Na ATJ, um tempo de torniquete mais lon-

go (z = 2,867, p = 0,004) também foi preditivo de ISC [14]. Mais 
uma vez, a principal limitação deste estudo foi não ter incluído 
fatores de confusão, como diabetes mellitus, artrite reumatói-
de ou obesidade. Em uma revisão retrospectiva de Wang et al. 
[15], 17.342 ATJ primária unilateral e ATQ realizadas por 7 ci-
rurgiões de alto volume, pacientes com tempo operatório > 90 
minutos foram identificados com maior incidência de ISC e IAP 
(2,1 e 1,4%,) em comparação com casos de duração de 60 a 90 
minutos (1,1 e 0,7%) e com duração ≤ 60 minutos (0,9 e 0,7%). 
Esta tendência foi estatisticamente significativa (p <0,01). Após 
o controle de múltiplos fatores de confusão com regressão mul-
tivariada, o tempo operatório prolongado permaneceu como fa-
tor de risco independente para ISC de 90 dias (odds ratio [OR]: 
1,01, [IC] 95%, 1,002 a 1,016, p = 0,009) e IAP em 1 ano. ([OR]: 
1,01, [IC] 95% 1,00 a 1,02, p = 0,040) [15]. 

Em contraste, alguns estudos não conseguiram demonstrar 
essa correlação, especialmente quando se pretende controlar as 
variáveis   de confusão. Em uma revisão retrospectiva de 9.245 
pacientes com artroplastias (4.185 ATJ e 5.060 ATQ), tempos 
operatórios mais longos foram um fator predisponente para IAP 
na análise univariada, no entanto, a análise multivariada, que 
ajustou para fatores de confusão, revelou que o tempo operató-
rio não foi um fator predisponente independente para IAP [16]. 
Da mesma forma, Naranje et al. descobriram que, após o con-
trole de idade e sexo, não havia evidências significativas de que 
o aumento do tempo operatório aumentasse o risco de revisão 
resultante da infecção [17]. No entanto, eles mostraram que um 
aumento de 15 minutos no tempo operatório aumentou em mé-
dia 15,6%  (p = 0,053; [IC] 95%, 0,0% a 34,1%) o risco de revi-
são por infecção [17]. Saleh et al. revisaram retrospectivamente 
1.181 ATJ e 1.124 ATQ primárias. Dos fatores examinados, ape-
nas a formação de hematoma e os dias de drenagem pós-opera-
tória foram preditivos significativos de ISC ou de infecção pro-
funda. O tempo operatório não foi um fator de risco significativo 
[18]. Carroll et al. realizaram um estudo de coorte retrospectivo 
de 964 pacientes submetidos a ATQ e ATJ em um instituto, du-
rante 18 meses. Embora os tempos de torniquete tenham sido 
considerados um fator de risco independente para a complica-
ção superficial da ferida (definida por ISC ou drenagem prolon-
gada dentro dos 30 dias da cirurgia) na coorte de ATJ, os tempos 
operatórios não foram um fator de risco independente em sua 
análise [19]. Por fim, Kremers et al. não encontraram nenhuma 
relação significativa entre as ISC e os tempos operatórios (por 
intervalos de 10 minutos) [20]. 

Existem evidências consideráveis   que sugerem uma asso-
ciação entre tempo operatório prolongado e ISC/IAP, e poucos 
estudos sugerindo nenhuma correlação. Medidas para minimi-
zar retardo intraoperatório e cuidados ao introduzir passos que 
prolonguem a duração da cirurgia de artroplastia devem ser to-
mados.
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QUESTÃO 3: Os revestimentos dos implantes com antibióticos reduzem as taxas de infecções do 
sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticaz (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Foi demonstrado que o uso de revestimentos antibacterianos em implantes reduz ISC e/ou IAPs com base em estu-
dos in vitro e modelos animais. O uso de implantes com revestimento antibiótico em pequenas séries de pacientes parece ser encorajador. 
São necessários estudos em maior escala para provar o valor dessas tecnologias.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 6%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA
O implante de biomateriais continua a desempenhar um 

papel fundamental na cirurgia ortopédica. No entanto, as infec-
ções que envolvem esses biomateriais implantados continuam 
sendo a principal causa de falha, especialmente nas artroplas-
tias totais de quadril e joelho [1–3]. Acredita-se que a teoria do 
biofilme e seu papel na propagação do crescimento bacteriano 
desempenham um papel essencial na etiologia e na patogênese 
das IAPs dos dias atuais [4-8]. Rugosidade superficial, hidro-
fobicidade e carga eletrostática são características importantes 
de biomateriais implantados e que favorecem a aderência das 
bactérias [9,10]. As estratégias propostas para reduzir as taxas 
dessas complicações incluem o uso de implantes revestidos com 
materiais antissépticos ou agentes antibióticos. Revestimentos 
antibacterianos projetados para as superfícies de biomateriais 
implantados têm sido uma tecnologia em evolução nas últimas 
três décadas [11]. Romano et al. descreveram as características 
ideais dos futuros revestimentos antibacterianos, ou seja, que 
seriam comprovados in vivo, demonstrando propriedades anti-
bacterianas aceitáveis   em relação a um amplo espectro de orga-
nismos, fácil manuseio, custo-efetividade e ausência de toxici-
dade local ou sistêmica, assegurando a consolidação óssea, com 
crescimento ósseo na superfície ou nas rugosidades [9]. 

Os revestimentos antibacterianos podem ser categorizados 
em três grupos: (1) transportadores ou de revestimento locais 

perioperatórios (LCC), (2) acabamento /modificação passiva da 
superfície (PSM) e (3) acabamento/modificação ativa da super-
fície (ASM) [9].  

O primeiro grupo, LCC, são transportadores de antibac-
terianos que são aplicados aos implantes no momento da ci-
rurgia. Os vetores mais populares e bem estudados nesta ca-
tegoria incluem o cimento ósseo com antibiótico, usado com 
hastes intramedulares ou componentes de artroplastias totais 
[12]. Hidrogel carregado de antibiótico, que pode ser aplicado 
ao implante pelo cirurgião, tem mostrado reduzir ISC em um 
ensaio multicêntrico randomizado controlado de 380 pacien-
tes submetidos a artroplastias totais primárias e de revisão do 
quadril e joelho [13]. Da mesma forma, um estudo piloto de im-
plantação em segundo tempo para infecções de artroplastia uti-
lizou implantes revestidos com um substituto ósseo reabsorví-
vel à base de cálcio misturado com gentamicina ou vancomicina 
[14]. No seguimento mínimo de um ano, 95% dos pacientes não 
apresentaram sinais clínicos de infecção. No entanto, nenhum 
grupo controle foi utilizado neste estudo piloto [14]. Além dis-
so, esses estudos, assim como outras coortes menores que foram 
relatadas, têm pouco poder para fazer recomendações definiti-
vas para seu amplo uso. 

O segundo grupo, PSM, gira em torno da premissa de que 
modificações químicas e/ou físicas, na superfície de um bio-

Livro.indb   161 22/10/2019   11:11:51



162     Parte I       Assembleia Geral

material implantado, podem reduzir a capacidade bacteriana de 
aderência e, assim, evitar formações de biofilme. Essas modifi-
cações são feitas sem o planejamento de liberação dos agentes 
bacteriostáticos ou bactericidas nos tecidos circundantes. Essa 
tecnologia inclui o tratamento da camada superficial de um im-
plante com irradiação de luz ultravioleta (UV) para aumentar a 
hidrofilicidade do implante, o que diminui a aderência bacteria-
na [15]. A modificação na morfologia da camada superficial de 
implantes, sem diminuir a capacidade da osteointegração, tem 
se mostrado capaz de diminuir as aderências bacterianas em es-
tudos in vitro [16-19]. Revestimentos poliméricos (ácido hidro-
fílico polimetacrílico ou óxido de polietileno) ou revestimentos 
de hidrogel também podem ser aplicados a implantes de titânio, 
o que ajuda a impedir aderências bacterianas [18,20-24]. O PSM 
tem um grande potencial para uso futuro em biomateriais im-
plantados, no entanto, há preocupação com a osteointegração 
com revestimentos ou modificações de superfície de potentes 
capacidades antiaderentes. Futuros estudos in vitro e in vivo são 
necessários antes da ampla aplicação clínica. 

O terceiro grupo, o ASM, inclui modificações na superfície 
do implante que dissemina agentes antibacterianos farmacolo-
gicamente ativos como antibióticos, anti-sépticos, íons metá-
licos e/ou compostos orgânicos [9]. A inovação da superfície 
antibacteriana gira em torno de íons metálicos, como magnésio, 
ouro ou prata [25–31], bem como elementos não-metálicos, 
como a clorohexidina [32]. Antibióticos podem ser pulverizados 
ou ligados covalentemente à superfície do implante [33], 
aplicados via hidrogel ou revestimento [13,34] ou contidos e 
liberados via nanotubos [35,36]. Embora exista uma infinidade 
de vetores para fornecer antibióticos ao tecido circundante, há 
uma escassez de estudos conclusivos in vitro e uma relativa falta 
de estudos in vivo demonstrando segurança e eficácia com essa 
tecnologia. Mais fatores de confusão relacionados com o ASM é 
devido a grande variabilidade de revestimentos estudados. Isso 
torna extremamente difícil tirar conclusões da literatura atual 
sobre o ASM. Embora os estudos tenham mostrado que os reves-
timentos antibióticos não afetam a cicatrização óssea em mode-
los animais [37,38], esta tecnologia não foi estudada clinicamen-
te. Talvez os revestimentos antibacterianos mais bem estudados 
sejam os antissépticos, tais como íons metálicos impregnados 
no implante ou aplicados via revestimento. Modelos animais in 
vitro e in vivo demonstraram efeitos antibacterianos significa-
tivos [23,25,26,28,31,36,39–41]. Além disso, estudos clínicos 
de endopróteses revestidas de prata demonstraram os efeitos 
antissépticos eficazes do íon metálico na redução da infecção 
[42-44]. No entanto, esses estudos são, em grande parte, retros-
pectivos por natureza e insuficientes para fornecer evidências 
conclusivas que apoiem   a ampla aplicação de tais tecnologias. 
Embora existam preocupações com a toxicidade de íons metá-
licos que podem resultar desses revestimentos, vários estudos 
demonstraram pouca ou nenhuma evidência de toxicidade ou 
efeitos colaterais [30,40,45]. Os revestimentos de ions metálicos 
parecem ser os mais promissores em termos de eficácia e imple-
mentação no futuro próximo, com base na revisão da literatura 
atual, referente aos revestimentos antibacterianos. 

Apesar do potencial promissor desses relatórios individu-
ais, a escassez de estudos controlados de alto nível, no contexto 
da artroplastia, sugere que é cedo demais para concluir que os 
revestimentos com antibióticos reduzirão as taxas de ISC/IAPs 
após os procedimentos primários ou de revisão. No entanto, es-
sas estratégias podem ser benéficas em casos primários ou de 
revisão de alto risco. Mais estudos de alta qualidade são necessá-
rios para abordar essas questões.
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ped calcium phosphate–based ceramic nanopowder–coated prosthesis 
increased infection resistance. Clin Orthop Relat Res. 2013;471:2532–
2539. doi:10.1007/s11999–013–2894–x.

[26] Kuehl R, Brunetto PS, Woischnig A–K, Varisco M, Rajacic Z, Vosbe-
ck J, et al. Preventing implant–associated infections by silver coating. 
Antimicrob Agents Chemother. 2016;60:2467–2475. doi:10.1128/
AAC.02934–15.

[27] Mauerer A, Lange B, Welsch GH, Heidenau F, Adler W, Forst R, et al. 
Release of Cu2+ from a copper–filled TiO2 coating in a rabbit model 
for total knee arthroplasty. J Mater Sci Mater Med. 2014;25:813–821. 
doi:10.1007/s10856–013– 5116–x.

[28] Norambuena GA, Patel R, Karau M, Wyles CC, Jannetto PJ, Bennet KE, 
et al. Antibacterial and biocompatible titanium–copper oxide coating 
may be a potential strategy to reduce periprosthetic infection: an in 
vitro study. Clin Orthop Relat Res. 2017;475:722–732. doi:10.1007/
s11999–016–4713–7.

[29] Shimazaki T, Miyamoto H, Ando Y, Noda I, Yonekura Y, Kawano S, et 
al. In vivo antibacterial and silver–releasing properties of novel ther-
mal sprayed silver–containing hydroxyapatite coating. J Biomed Mater 
Res B Appl Biomater. 2010;92:386–389. doi:10.1002/jbm.b.31526.

[30] Tsukamoto M, Miyamoto H, Ando Y, Noda I, Eto S, Akiyama T, 
et al. Acute and subacute toxicity in vivo of thermal–sprayed sil-
ver containing hydroxyapatite coating in rat tibia. BioMed Res Int. 
2014;2014:902343. doi:10.1155/2014/902343.

[31] Tran N, Kelley MN, Tran PA, Garcia DR, Jarrell JD, Hayda RA, et al. 
Silver doped titanium oxide–PDMS hybrid coating inhibits Staphylo-
coccus aureus and Staphylococcus epidermidis growth on PEEK. 
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2015;49:201–209. doi:10.1016/j.
msec.2014.12.072.

[32] Riool M, Dirks AJ, Jaspers V, de Boer L, Loontjens TJ, van der Loos 
CM, et al. A chlorhexidine–releasing epoxy–based coating on titanium 
implants prevents Staphylococcus aureus experimental biomaterial–
associated infection. Eur Cell Mater. 2017;33:143–157. doi:10.22203/
eCM.v033a11.
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QUESTÃO 4: O tamanho de um implante (volume) usado durante procedimentos ortopédicos 
influencia a incidência de ISC/IAPs?

RECOMENDAÇÃO: Embora um implante menor possa, teoricamente, representar um substrato menor para bactérias colonizadoras, não 
houve estudos conclusivos relacionando o tamanho do implante e a incidência de IAPs subsequentes.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:85%, Discordam:10%, Abstenção:5% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA
Uma pesquisa à plataforma OVID Medline não conseguiu 

identificar nenhuma literatura que investigasse as relações entre 
os tamanhos dos componentes e a incidência de IAPs. Existem 
vários estudos retrospectivos relatando menor incidência de 
IAPs em pacientes submetidos a artroplastia unicompartimental 
de joelho (AUJ), do que aqueles submetidos a artroplastia total 
de joelho (ATJ) [1-3]. Furnes et al. revisaram o Registro de Ar-
troplastia Norueguesa e descobriram que a incidência geral de 

IAPs após a AUJs é muito menor do que a das ATJ (0,2 vs. 1,2%, 
risco relativo: 2,8, p = 0,01) [3]. Esse achado pode ser atribuído 
ao menor peso do implante da AUJ e, portanto, menor substrato 
para as bactérias colonizadoras. No entanto, existem muitas ou-
tras explicações potenciais. Numerosos fatores estão associados 
à incidência de IAPs após artroplastia, incluindo fatores relacio-
nados ao hospedeiro (por exemplo, sexo e obesidade) [4-9] e 
fatores cirúrgicos. Sershon et al. também identificaram variáveis   
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demográficas no impacto do tamanho dos componentes em ATJ 
[10]. Embora o aumento do peso e o sexo masculino tenham 
sido associados a implantes maiores, existem outras razões para 
a associação causal com IAPs que vai além do potencial do tama-
nho do implante em desempenhar algum papel.

Mesmo que fosse encontrada uma relação causal entre o ta-
manho do implante e a incidência de IAPs, é preciso lembrar 
que os implantes maiores são frequentemente usados   durante 
procedimentos mais complexos, como revisões ou reconstru-
ções oncológicas. A natureza desses procedimentos, em termos 
de aumento do tempo operatório, maiores perdas de sangue e 
pior estado de saúde do hospedeiro, desempenharia papéis mais 
críticos para causar IAPs do que o simples tamanho dos implan-
tes. Além disso, implantes maiores são usados   em casos com 
perdas ósseas e correspondente defeitos de inserções de tecidos 
moles, levando a formação de espaços mortos e subsequentes 
formações de seromas ou hematomas. 

Atualmente, não há dados que avaliem a relação entre o ta-
manho de um implante usado durante a cirurgia ortopédica e os 
riscos para ISC/IAPs subseqüentes. Mais estudos são necessá-
rios para estabelecer alguma relação entre o tamanho do com-
ponente e a incidência de IAPs. Esses estudos seriam difíceis de 
realizar, pois necessitariaml isolar o tamanho do implante como 
uma variável independente.
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QUESTÃO 5: O uso do arco C no intraoperatório de procedimentos ortopédicos aumenta o risco 
de infecção do sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Não há estudos que relacionem o uso do arco C intraoperatório com maior taxa de ISC ou IAP subsequente em 
cirurgia ortopédica. No entanto, com base nos estudos disponíveis, parece que a capa “estéril” do arco C é frequentemente contaminada 
durante a cirurgia. Recomendamos que todos os esforços sejam feitos para evitar que a capa (ou qualquer outra parte) do arco C entre 
em contato com o campo operatório.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:97%, Discordam:1%, Abstenção:2% (Unânime, Consenso Muito Forte) 

JUSTIFICATIVA:
Uma pesquisa abrangente da literatura foi realizada no Pub-

Med e Google Scholar, utilizando os termos: arco C, fluorosco-
pia, intensificador de imagem com contaminação, ISC, IAP e 
infecção. Um total de 96 artigos potencialmente relevantes para 
o assunto foram identificados. Após revisados, a maioria foi ex-
cluída por não serem artigos médicos ou técnicos. Dos estudos 
que foram revisados, nenhum utilizou a ISC/IAP como desfe-
cho. 

Um estudo revisou retrospectivamente 75 procedimentos 
de ATQ, nos quais foi utilizada fluoroscopia intraoperatória ver-
sus 72 procedimentos de ATQ, nos quais não foi utilizada fluo-
roscopia. Não houve diferença na incidência de infecção entre 
as duas coortes [1]. Reconhece-se que o tamanho da coorte 
no estudo era extremamente pequeno (possivelmente muito 
pequeno para poder examinar o risco potencial para ISC/IAP 
subsequente associado ao uso do arco C intraoperatório). Até 
onde sabemos, não existe nenhum outro estudo que examine 

o potencial elo entre o uso do arco C e a subsequente ISC/IAP. 
Percebemos que tais estudos seriam difíceis de realizar, pois o 
arco C pode ser uma parte essencial de um procedimento orto-
pédico e a randomização de pacientes só seria possível quando o 
mesmo não fosse considerado essencial. 

Há estudos realizados para avaliar a contaminação do arco C 
durante a cirurgia. Um estudo foi realizado em 30 casos consecu-
tivos submetidos à fixação de fratura. As culturas foram obtidas 
após a colocação de capa protetora inicial e a cada 20 minutos 
subsequentes. Curiosamente, na colocação da capa inicial, 17% 
estavam contaminadas. Aos 80 minutos, 80% das capas estavam 
contaminadas. Apenas cinco casos não foram contaminados du-
rante a cirurgia [2]. Esses achados são preocupantes, uma vez 
que o arco C parece ser uma fonte potencial de contaminação 
do campo operatório. Os cirurgiões não devem simplesmente 
presumir que a cobertura “estéril” aplicada ao arco C, assim per-
maneça. 
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Não há qualquer evidência concreta ligando o uso do arco C 
intraoperatório ao incremento na incidência de ISC/IAP subse-
quente. Há, no entanto, evidências de que o arco C pode ser uma 
fonte de potencial contaminação do campo operatório. O seu 
uso deve ser limitado aos procedimentos que realmente exijam 
imagens intraoperatórias. Nestes casos, extremo cuidado deve 
ser tomado para evitar o contato entre a capa, ou qualquer parte 
do arco C com o campo operatório. O arco C e sua cobertura 
devem ser considerados contaminados desde o início do proce-
dimento.
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QUESTÃO 6: O uso de tecnologias recentemente introduzidas (navegação, robôs, etc.) influencia 
na incidência de ISC/IAP após procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: O uso de navegação por computador, instrumentação específica do paciente e cirurgia assistida por robô durante a 
artroplastia total não demonstraram aumentar o risco de ISC/IAP subsequente. No entanto, um aumento no tempo operatório que pode 
ocorrer como resultado do uso dessas tecnologias pode aumentar o risco de ISC/IAP subsequente.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 84%, Discordam: 9%, Abstenção: 7% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA 
Nas duas últimas décadas houve um influxo de novas tecno-

logias na área de artroplastia total, com o objetivo de melhorar 
os resultados. As novas tecnologias incluem artroplastia assistida 
por computador, artroplastia assistida por robô e instrumenta-
ção específica para o paciente (IEP). Algumas dessas tecnologias 
estão ganhando aceitação no campo da artroplastia de quadril e 
joelho. Há, no entanto, uma escassez de literatura sobre o uso 
dessas tecnologias em outros procedimentos ortopédicos e de 
uma ligação entre o seu uso e o potencial para aumentar a taxa 
de ISC/IAP subsequente. 

A navegação cirúrgica assistida por computador (NCAC) foi 
introduzida na década de 1990 e tem ganhado força nos últimos 
anos. Existem três tipos distintos de NCAC para artroplastias 
incluindo sistemas sem imagem, com imagens pré-operatória e 
com imagem intraoperatória. Os sistemas sem imagem possuem 
sistemas de navegação ótica ou baseados em acelerômetro, en-
quanto os sistemas com imagem utilizam o raio-X para formar 
modelos 3D da anatomia específica do paciente [1,2]. O princi-
pal objetivo do NCAC na artroplastia é melhorar a posição dos 
componentes e restaurar o eixo mecânico [3,4]. 

Embora existam muitos estudos examinando os resultados 
radiológicos e funcionais da NCAC, apenas um número limi-
tado examina as taxas de ISC/IAP. Independentemente disso, 
tanto estudos prospectivos quanto retrospectivos relatam taxas 
semelhantes de infecção entre as artroplastias com NCAC e as 
artroplastias convencionais, com seguimento variando de 12 se-
manas a 10 anos [5-17]. Metanálises comparando os resultados 
da artroplastia do joelho navegada versus convencional realiza-
da por Bauwens et al. e Moskal et al. também revelaram taxas 
similares de infecção pós-operatória para os dois grupos de pa-
cientes [18-19]. O tempo operatório mais longo associado à ci-
rurgia computadorizada é um fator de risco potencial para IAP, 
mas não parece afetar as taxas de IAP na literatura atual [7-21].  
     Na maioria dos tipos de cirurgia assistida por navegação, vá-
rios pinos temporários devem ser colocados (uma exceção sen-
do pequenos dispositivos portáteis de navegação), seja dentro 
do campo operatório ou percutaneamente através de incisões 
separadas, introduzindo assim a possibilidade de contaminação 

do campo operatório e de infecções do local do pino. No en-
tanto, estudos de Kamara et al. e Owens et al. revelaram baixa 
incidência de infecções no local do pino (0,36% e 1,2%, respec-
tivamente), concluindo que as taxas de complicações devido à 
inserção temporária de pinos são baixas [22,23]. 

Sistemas robóticos foram desenvolvidos para melhorar a 
precisão da seleção do implante, do posicionamento, do alinha-
mento e da ressecção óssea durante a artroplastia [1,24,25]. Não 
houve relatos de aumento das taxas de IAP após a artroplastia 
assistida por robô. Song et al. realizaram artroplastia total bila-
teral simultânea de joelhos em 30 pacientes do sexo feminino 
(1 joelho substituído por implante robótico assistido e o con-
tralateral por implante convencional) em um estudo prospec-
tivo randomizado e não encontraram eventos adversos maiores 
relacionados ao uso do sistema robótico (infecção profunda ou 
soltura que necessitassem revisão) [26]. É reconhecido que o 
tamanho da coorte no último estudo era excessivamente peque-
no para examinar a questão da infecção. Hill et al. propuseram 
taxas mais altas de infecção como uma possível limitação ao uso 
de sistemas robóticos na artroplastia devido ao uso de um sis-
tema autônomo, no entanto, os dados são limitados para apoiar 
essa afirmação neste momento [27].

A instrumentação específica do paciente (IEP) foi recente-
mente introduzida com o objetivo de melhorar o alinhamento 
dos componentes e potencialmente reduzir o risco de revisão 
posterior. Para isso, a RNM, a TC e/ou as radiografias simples 
são utilizadas pelos fabricantes para desenvolver modelos tridi-
mensionais da anatomia do paciente antes da cirurgia. Em teoria, 
o IEP pode reduzir o tempo operatório, bem como o número de 
bandejas de instrumentos cirúrgicos necessários para realizar a 
ATJ, o que pode reduzir o risco de IAP [28-30]. A literatura é, no 
entanto, escassa em relação às taxas de infecção pós-artroplastia 
para pacientes submetidos à ATJ utilizando IEP. Schoenmakers 
et al. acompanharam 200 pacientes consecutivos que haviam 
sido submetidos a artroplastia com auxílio de IEP por um único 
cirurgião, durante 5 anos e relataram taxas de IAP semelhan-
tes às encontradas na artroplastia convencional [31]. Alvand et 
al. realizaram um estudo prospectivo controlado randomizado 
comparando IEP versus artroplastia unicompartimental conven-
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cional do joelho e encontraram taxas semelhantes de infecção 
superficial entre os dois grupos [32].  

Atualmente, não há literatura que sugira que as taxas de 
ISC/IAP sejam aumentadas ou diminuídas quando a artroplastia 
é realizada com o uso de tecnologias recentemente introduzidas, 
como robótica, navegação ou implantes específicos de pacientes. 
A maioria dos estudos que examinam essas novas tecnologias 
não tem o poder adequado para examinar as taxas de ISC/IAP.  
Estudos em larga escala são necessários para avaliar esse pro-
blema.
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JUSTIFICATIVA
A transfusão de sangue alogênico é o tratamento padrão 

para corrigir a anemia num quadro de perda sanguínea perio-
peratória [1,2]. Dados derivados predominantemente de estu-
dos retrospectivos sugerem que a administração de transfusões 
de sangue alogênico pode aumentar o risco de infecção do sí-
tio cirúrgico em artroplastias e outras especialidades cirúrgicas 
[1]. Os mecanismos postulados para essa ocorrência incluem a 
imunomodulação associada à transfusão (TRIM), na qual a in-
fusão de antígenos circulantes presentes no produto sanguíneo 
transfundido promove um desajuste na regulação da resposta 
imune do hospedeiro [3]. Alternativamente, essa associação 
pode representar fatores de confusão, como a formação de he-
matomas, a presença de comorbidades ou cirurgias mais prolon-
gadas e complexas [4,5]. 

A associação entre transfusão alogênica e ISC e IAP foi ex-
plorada em duas metanálises recentes. A metanálise realizada 
por Berríos-Torres et al. [4], para as diretrizes do Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças (CDC) para a prevenção de infec-
ção do sítio cirúrgico, examinou a associação entre transfusões 
de sangue, incluindo transfusões alogênicas e autólogas. Quan-
do compararam transfusão alogênica com nenhuma transfusão, 
identificaram 4 estudos observacionais (n = 5.737) que mostra-
ram que o sangue alogênico estava associado com aumento da 
chance de infecção comparado com nenhuma transfusão (odds 
ratio [OR] IC 95% 1,46 a 2,63, p <0,01, I2 = 0) [2,4,6-8]. A segun-
da análise comparou transfusões de sangue alogênico com autó-
logo. Essa análise também mostrou que as transfusões de sangue 
alogênico estavam associadas ao aumento da chance de infecção 
quando comparadas à transfusão de sangue autólogo (OR: 4,53, 
IC 95% 2,37 a 8,65, p> 0,01, I2 = 0) [6,8,9]. Eles concluíram que 
havia incertezas no equilíbrio entre os benefícios e prejuízos da 
transfusão. No entanto, os autores observaram que não havia 
evidências para apoiar a suspensão da transfusão como uma es-
tratégia para prevenir a infecção do sítio cirúrgico em pacientes 
com anemia que atendessem aos critérios de transfusão. 

Uma segunda meta-análise foi publicada por Kim et al. [10] 
Esta meta-análise identificou seis estudos (n=21.770) [5,6,8,11–
13]. Quando os pacientes que receberam transfusão alogênica 
foram comparados a um grupo combinado de pacientes que 
receberam transfusão autóloga ou nenhuma transfusão, a coor-
te de pacientes que recebeu transfusão alogênica foi associada 
com aumento do risco de ISC (OR: 1,71, IC 95%, 1,23 a 2,40; p = 
0,002, I2 = 0,506). O segundo componente da meta-análise com-
parou pacientes que receberam transfusão alogênica com pa-
cientes que não receberam transfusão. Pacientes que receberam 
transfusões alogênicas permaneceram com maior chance de in-
fecção quando comparados com pacientes que não receberam 
transfusões (OR: 1,55, 1,11 a 2,17, p = 0,01, I2 = 0,110). Portanto, 
os autores concluíram que estratégias para reduzir a necessidade 
de transfusão alogênica devem ser consideradas para prevenir a 
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QUESTÃO 1: A transfusão de sangue alogênico aumenta o risco de ISC/IAP?

RECOMENDAÇÃO: Sim. Transfusão de sangue alogênico está associada ao risco aumentado de ISC/IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 3%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

1.17. PREVENÇÃO: PRESERVAÇÃO SANGUÍNEA

ISC/IAP [10]. 
Foi realizada uma revisão da literatura em bases de dados 

eletrônicos (Tabela 1). Além das 2 meta-análises, 20 estudos 
atenderam aos critérios de inclusão. Os estudos foram publi-
cados ao longo de um período de 20 anos (1997 a 2017). Um 
estudo pequeno (n = 100) foi ensaio clínico randomizado e con-
trolado e o restante dos estudos foram observacionais. A maio-
ria dos estudos incluiu a artroplastia da extremidade inferior, 
exceto duas que incluíram artroplastia de ombro. Uma gama de 
definições para infecção do sítio cirúrgico foi aplicada. Os dados 
foram analisados   usando um modelo de efeitos aleatórios para 
considerar a heterogeneidade entre os estudos.

Transfusão alogênica versus não-transfusão

Quinze estudos observacionais foram incluídos na meta-
nálise comparando transfusão alogênica a não-transfusão [2,5–
8,11–21]. Um estudo de Llewelyn et al. [7] avaliou pacientes 
antes e após transfusões alogênicas com leuco-redução e com 
sangue sem leuco-redução. Esses períodos de tempo foram 
analisados   separadamente. Os resultados mostraram que os pa-
cientes que receberam transfusões alogênicas foram associados 
com aumento da chance de infecções do sítio cirúrgico quando 
comparados com pacientes que não receberam transfusões (OR 
agrupado: 2,06; IC 95% 1,56 a 2,72; p <0,001; I2 = 0,669; fig. 1).  

Transfusão alogênica versus transfusão autóloga

Cinco estudos observacionais foram incluídos na meta-aná-
lise comparando transfusão alogênica com transfusão autóloga 
[6,12,13,17,22]. Os pacientes que receberam transfusões alogê-
nicas foram associados ao risco aumentado de infecção do sítio 
cirúrgico quando comparados com pacientes que receberam 
transfusões autólogas (OR agrupado: 2,46, IC 95%, 1,57 a 3,84, p 
<0,001, I2 = 0,431, Fig. 2).

Conclusão

A transfusão de sangue alogênico está associada ao ris-
co aumentado de ISC quando comparada a não-transfusão ou 
transfusão autóloga. Os dados contidos na meta-análise foram 
derivados de estudos observacionais com heterogeneidade sig-
nificativa. O mecanismo patofisiológico subjacente para essa as-
sociação não está bem definido. De acordo com as conclusões de 
Berríos-Torres et al., nas diretrizes do CDC, não há dados para 
apoiar a suspensão da transfusão alogênica em pacientes com 
anemia sintomática como uma estratégia para prevenir ISC [4]. 
Além disso, os dados apresentados confirmam que a transfusão 
de sangue alogênico aumenta o risco de ISC / IAP.
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FIGURA 2. Representação gráfica da metanalise comparando tranfusão alogênica com transfusão autóloga (IC intervalo de confiança; 
TE, tamanho do efeito). 

FIGURA 1. Representação gráfica da metanalise comparando tranfusão alogênica com não-transfusão (IC intervalo de confiança; TE, 
tamanho do efeito). 
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QUESTÃO 2: A recuperação sanguínea intraoperatória ou pós-operatória pode ser utilizada em 
pacientes submetidos ao reimplante para tratamento de IAP?

RECOMENDAÇÃO: Desconhecida. Os dados limitados publicados sobre esse assunto sugerem que o uso do sangue recuperado, intraope-
ratório ou pós-operatório, em pacientes submetidos a reimplante para tratamento de IAP pode ser benéfico, mas também representa um 
risco potencial de disseminação bacteriana. Mais estudos são necessários para avaliar os riscos e benefícios dessa estratégia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 4%, Abstenção:4% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA
Diferentes estratégias têm sido usadas para evitar a trans-

fusão de hemácias alogênicas nas artroplastias totais devido aos 
seus efeitos deletérios, incluindo edema pulmonar agudo, sobre-
carga circulatória e, mais importante, aumento do risco de IAP 
[1, 2]. A recuperação de células oferece um método seguro, eco-
nômico e relativamente barato para evitar transfusões [1]. No 
entanto, a principal preocupação permanece em seu uso num 
cenário de reimplante, dada a possibilidade de infecção persis-
tente e não detectável. 

Há dados limitados disponíveis na literatura, específicos 
para o uso da recuperação de sangue intraoperatório ou pós-
-operatório, a ser utilizado em pacientes submetidos a reim-
plante para o tratamento da IAP. Uma revisão sistemática foi 
realizada especificamente avaliando se é seguro infundir esses 
produtos, neste cenário. Vários estudos de nível de evidência 
III e IV examinaram a incidência de contaminação bacteriana 
do equipamento de recuperação de sangue em cirurgias eletivas 
não ortopédicas demonstrando pouca ou nenhuma evidência de 
disseminação bacteriana nos mesmos [3-6]. 

O uso de recuperação intraoperatória de sangue tem sido 
apoiado em revisão asséptica e artroplastia primária de quadril 
e joelho. Tem sido visto como eficaz na redução da necessidade 
de tranfusão alogênica e demonstrando boa relação custo-be-
nefício [7]. Uma revisão sistemática realizada por Carless et al. 
avaliaram 75 estudos que investigaram a eficácia da recuperação 
de células em diferentes especialidades cirúrgicas, incluindo or-
topedia [8]. Eles concluíram que há evidências suficientes para 
apoiar o uso da recuperação de células. Além disso, com os avan-
ços na tecnologia de lavagem e filtragem, os novos dispositivos 
de recuperação de células melhoram continuamente e fornecem 
um produto sanguíneo de alta qualidade para a reinfusão [9]. 

Poucas contraindicações absolutas foram claramente indi-
cadas para a recuperação do sangue [10]. Qualquer coisa que 

resulte em hemólise é definida como uma contra-indicação ab-
soluta. O sangue que tenha sido misturado com fluidos como 
água esterilizada, peróxido de hidrogênio, álcool ou qualquer 
solução hipotônica resultará na destruição das células verme-
lhas. A razão para essa contraindicação é o dano aos órgãos-alvo 
devido a administração de glóbulos vermelhos lisados   [11,12]. 
Em termos de contaminação do sangue ou infecção, acredita-se 
que a administração desse sangue contaminado levará a bacte-
remia ou sepse sendo considerada uma contraindicação relativa. 
Estudos constataram que a contaminação de unidades processa-
das e re-administradas no intraoperatório varia de 9 a 30%, sem 
implicações clínicas [3,13]. 

Nenhuma evidência foi encontrada a favor ou contra o uso 
de recuperação de sangue no cenário de reimplante, além do fato 
de que ele reduz a necessidade de transfusão alogênica. Outras 
especialidades demonstraram ser um procedimento seguro em 
cenários contaminados. Transfusão alogência aumenta o risco 
de IAP e, portanto, uma avaliação cuidadosa deve ser realizada 
antes de decidir usar o salvamento de sangue, intraoperatório ou 
pós-operatório, nesses pacientes.
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QUESTÃO  3: Os antiagregantes plaquetários precisam ser suspensos no período pré-operatório 
para reduzir o risco de ISC/IAP?

RECOMENDAÇÃO: A aspirina não deve ser suspensa no pré-operatório. Não há evidências de que a suspensão da aspirina afeta as taxas 
ISC/IAP. O risco cardíaco e de acidente vascular cerebral associado à interrupção da aspirina supera qualquer benefício teórico não 
comprovado com relação à ISC/IAP. O clopidogrel deve ser suspenso, por no mínimo cinco dias no pré-operatório, para reduzir o risco 
de ISC/IAP subsequente. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 6%, Abstenção:4% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA
Os medicamentos antiagregantes plaquetários são comu-

mente prescritos para reduzir o risco de complicações vascula-
res maiores [1]. Esses medicamentos interferem em um ou mais 
passos na liberação e agregação das plaquetas [2], causando uma 
diminuição mensurável no risco de trombose, que não pode ser 
dissociada de um risco aumentado de sangramento [3]. Devi-
do ao potencial aumento do risco de sangramento, bem como 
a preocupação com o possível aumento do risco de ISC / IAP, a 
questão para descontinuar tais medicamentos no período perio-
peratório é um tópico importante nos cuidados cirúrgicos.

Inibidores irreversíveis da ciclo-oxigenase (ex: aspirina) 

A aspirina, um agente antiagregante plaquetário amplamen-
te utilizado por suas características cardio-protetoras, é utilizada 
no pré-operatório por muitos pacientes com artroplastia total. É 
um inibidor irreversível da ciclo-oxigenase (COX), prevenindo 
a formação de tromboxana A2 (TxA2), uma substância usada na 
agregação plaquetária [4]. É rapidamente absorvido, atingindo 
níveis máximos em aproximadamente 2 horas, com uma meia-
-vida dependente da dose, entre 2 e 15 horas. A aspirina reduz 
a mortalidade em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e 
vascular [4-7] e vários estudos mostraram que ela nunca deve 
ser descontinuada após um evento coronariano ou cerebrovas-
cular [4,8–11]. A suspensão da aspirina aumenta a incidência de 
infarto do miocárdio, mortalidade e trombose do stent farma-
cológico e também é um preditor independente dos principais 
eventos isquêmicos e morte [4,12–15]. 

Deveraux et al. investigaram os efeitos da aspirina versus 
placebo em cirurgia não cardíaca, incluindo procedimentos or-
topédicos. Neste estudo controlado randomizado, 10.010 pa-
cientes foram agrupados de acordo com o uso de aspirina [16]. 

O uso de aspirina aumentou significativamente o risco de san-
gramento maior, comparado ao placebo. No entanto, não houve 
diferenças significativas nas taxas de infecção entre os grupos 
de aspirina e placebo. Em um estudo de coorte prospectivo de 
139 pacientes com artroplastias, Cossetto et al. não encontraram 
diferença na taxa de infecção superficial da ferida ou IAP entre 
pacientes que continuaram aspirina no perioperatório versus 
aqueles que não tomaram aspirina [17]. Em um estudo de coor-
te retrospectivo de 175 pacientes com artroplastias, Meier et al. 
não demonstraram diferença na taxa de IAP entre os pacientes 
que interromperam a aspirina 10 dias no pré-operatório versus 
aqueles que continuaram aspirina no período perioperatório 
[18]. Além disso, esses dois estudos de artroplastias não encon-
traram diferença significativa nas taxas de sangramento naque-
les que usaram aspirina antes da cirurgia de quadril ou joelho 
em comparação com aqueles que não tomavam medicamentos 
antiplaquetários [17,18]. 

Não há evidências de que a suspensão da aspirina afeta as 
taxas  de ISC/IAP. Como o risco cardíaco e de AVC associados 
à descontinuação da aspirina supera qualquer benefício teórico, 
não comprovado para o risco de ISC/IAP, a aspirina não deve 
ser suspensa no período pré-operatório.

Inibidores do Receptor de Difosfato de Adenosina (ADP) (ex: 
Clopidogrel, Prasugrel)

O clopidogrel é um inibidor plaquetário indicado para pa-
cientes com síndrome coronária agudo, acidente vascular cere-
bral ou doença arterial periférica. É um agente antitrombótico 
tienopiridínico, que impede a agregação plaquetária mediada 
por adenosina difosfato (ADP), levando à inibição da ligação do 
fibrinogênio às glicoproteínas GPIIb e GPIIIa na superfície das 
plaquetas [4]. A meia-vida do clopidogrel é de aproximadamen-
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te oito horas [19], mas os seus efeitos podem ser observados por 
até sete dias após a descontinuação, porque pode haver variação 
individual na recuperação da função plaquetária, a qual depende 
mais da quantidade inicial de inibição pelo fármaco e duração 
anterior da terapia, do que pelo número de dias desde a cessação 
da medicação [4,12,20-23]. 

Vários estudos retrospectivos encontraram maior sangra-
mento e/ou aumento do risco de eventos hemorrágicos em pa-
cientes em uso de clopidogrel antes da cirurgia para fratura do 
quadril ou artroplastia [24–26]. Os pacientes que continuaram 
com o clopidogrel no período pré-operatório também foram 
significativamente mais propensos a receber transfusão  sanguí-
nea dentro de 24 horas da cirurgia e durante a internação [27]. 
Em um estudo de coorte retrospectivo de 116 pacientes, Nandi 
et al. descobriram que os pacientes que suspenderam o uso de 
clopidogrel 5 ou mais dias antes da artroplastia tiveram meno-
res taxas de eventos hemorrágicos, bem como taxas significa-
tivamente menores de reoperação para infecção e antibióticos 
prescritos, quando comparados àqueles que suspenderam o uso 
1 a 4 dias ou 0 dias antes da cirurgia [25]. Os eventos pós-ope-
ratórios não variaram com o tempo de retomada do clopidogrel 
após a cirurgia. Em uma série de casos de sete pacientes com 
artroplastia, por Shubert et al., 12,5% dos pacientes desenvolve-
ram IAP e 25% dos pacientes necessitaram de antibióticos para a 
ferida operatória quando a administração de clopidogrel não foi 
interrompida no período perioperatório [26]. Em um estudo de 
coorte retrospectivo de 142 pacientes com artroplastia primária 
ou de revisão, Jacob et al. não encontraram diferença na taxa de 
IAP entre pacientes que descontinuaram o clopidogrel mais de 
sete dias no pré-operatório em comparação àqueles que descon-
tinuaram com menos de sete dias no pré-operatório [27]. Esses 
achados não refutam os de estudos anteriores, pois a seleção do 
período de tempo de sete dias pode ter limitado a capacidade 
deste estudo de detectar uma diferença entre os grupos. 

Devido ao aumento do risco de ISC / IAP com a manuten-
ção do uso de clopidogrel, deve-se suspender um mínimo de 
cinco dias pré-operatório para reduzir o risco subsequente de 
ISC/IAP. Parece que o clopidogrel pode ser retomado logo no 
dia da cirurgia, embora seja limitada a evidência para quando 
reiniciar  [25].
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JUSTIFICATIVA
O uso de eritropoietina para reduzir a necessidade de trans-

fusão em artroplastias primárias é amplamente conhecido, no 
entanto, como as taxas de transfusões têm diminuído, a relação 
custo-benefício deste tratamento tem sido questionada [1]. Da 
mesma forma, o efeito do ácido tranexâmico na redução da ne-
cessidade de transfusão tem sido firmemente estabelecida na 
artroplastia primária [2], porém, muito menos é conhecido so-
bre os efeitos desses agentes nos casos de infecção ortopédica. 
Embora um artigo recente tenha sugerido que a transfusão iso-
ladamente não é um fator de risco para infecção, a incidência 
de infecção parece estar associada a outros fatores preditivos 
de transfusão, como complexidade ou anemia pré-operatória, e 
todas as causas de revisão exibindo taxas de transfusão muito 
maiores do que em artroplastia primária [3]. Como a infecção 
concomitante impede a transfusão autogênica, a transfusão alo-
gênica torna-se o método mais comum para o tratamento da 
anemia pós-operatória, acarretando risco inerente. 

Apenas dois estudos de caso-controle foram encontrados 
estudando o efeito da eritropoietina na artroplastia infectada, 
um em revisão de quadril e um em revisão de joelho. [4,5]. Am-
bos os estudos utilizam a dose de 40.000 unidades de Epoetina 
alfa administradas entre o primeiro e o segundo estágio da revi-
são. Em ambos os casos, a taxa de transfusão e a hemoglobina 
pré-reimplantação foram usadas como desfechos primários e 
ambos os estudos mostraram melhorias significativas em ambas 
as métricas, sem qualquer aumento perceptível nas complica-
ções. É notável, no entanto, que ambos os estudos tenham pelo 
menos 15 anos de idade, sem nenhum seguimento desde então. 

Vários estudos no início dos anos 2000 examinaram os efei-
tos da Aprotinina anti-fibrinolítica na redução do sangramento, 
incluindo cirurgia ortopédica para infecção [6-8]. No entanto, 
apesar da sua eficácia e uso generalizado na cirurgia cardioto-
rácica, a Aprotinina foi retirada do mercado em 2008, devido 
a preocupações com o aumento da mortalidade e insuficiência 
renal. Em vista disso, os efeitos da Aprotinina não foram revi-
sados. 

O efeito benéfico do ácido tranexâmico (ATX) tem sido ex-
tensivamente revisto na artroplastia, mas existe pouca pesquisa 
para pacientes com infecções ortopédicas [9]. Apenas uma pe-
quena revisão retrospectiva examinou os efeitos do ATX tópico 
em pacientes com artroplastia infectada submetidos à revisão 
em dois estágios. Aqueles tratados com ATX apresentaram me-
nor queda de hemoglobina e menores taxas de transfusão, sem 
aumento de complicações do que aqueles tratados sem ATX. En-
tretanto, não é possível formar conclusões definitivas a partir de 
apenas um pequeno estudo retrospectivo. 

Apenas dois estudos foram encontrados examinando os 
efeitos da eritropoietina em infecções ortopédicas. Ambas as 
séries de caso-controle indicam redução das taxas de transfusão 
e melhora da hemoglobina antes da reimplantação na revisão 
em dois estágios [4,5]. Deve-se notar que ambos os estudos são 
históricos, com relevância discutível de comparar a prática no 

início dos anos 1990 (o tempo das coortes de controle) com os 
cuidados contemporâneos. No entanto, o sucesso desses estudos 
sugere que mais investigações são necessárias. 

Notamos que uma questão similar do Consenso Internacio-
nal de 2013 resultou em um forte consenso em relação ao tra-
tamento da anemia com ferro, com ou sem eritropoetina, para 
reduzir o risco de transfusão. No entanto, para esta questão as 
evidências são diferentes. A literatura atual disponível não pare-
ce apoiar fortemente a mesma conclusão, principalmente por-
que os estudos anteriormente referenciados não se concentra-
vam em casos infectados [10,11].
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QUESTÃO 4: Existe um papel para a administração de eritropoietina, hematínicos ou outros 
agentes para pacientes com infecções ortopédicas?

RECOMENDAÇÃO: Sim. A eritropoietina usada no período pré-operatório em artroplastia de revisão infectada resulta em maiores níveis 
de hemoglobina pré-operatória e menores taxas de transfusão alogênica, sem comprometer a erradicação da infecção.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 82%, Discordam: 9%, Abstenção:9% (Grande Maioria, Consenso Forte) 
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JUSTIFICATIVA
A perda sangüínea na artroplastia primária, especialmente 

na artroplastia total do quadril (ATQ), pode ser significativa e 
muitas vezes é subestimada devido à perda oculta de sangue 
[1-3]. As taxas de transfusões sanguíneas no pós-operatório, 
por perda sanguínea, são estimadas em cerca de 11% para 
artroplastia total do joelho (ATJ) e 18% para ATQ [1]. Portanto, 
vários métodos têm sido utilizados para ajudar a reduzir o risco 
de perda sanguínea e necessidade de transfusão alogênica. 

Após a descoberta das propriedades antifibrinolíticas do 
ATX, no início dos anos 60, por Shosuke e Utako Okamoto, o 
ATX tornou-se amplamente utilizado em muitas especialidades 
médicas [4,5]. Benoni et al. foram os primeiros a publicar sobre 
as propriedades de preservação do sangue pelo ATX em cirurgia 
ortopédica [6]. Desde sua publicação original, um crescente vo-
lume de literatura tem sido publicado sobre o uso de ATX intra-
venoso, tópico e oral na artroplastia primária de quadril e joelho. 
Os resultados consistentes desses estudos e meta-análises subse-
quentes demonstraram que o ATX é um método seguro e eficaz 
para reduzir a perda de sangue e a necessidade de transfusão de 
sangue alogênico. 

O ATX intravenoso tem sido a formulação mais popular e 
amplamente estudada na artroplastia total, com uma recente 
pesquisa bibliográfica identificando mais de 40 ensaios clínicos 
randomizados comparando ATX e placebo na ATJ primária. Me-
ta-análises por Sukeik et al. e Yang et al. comprovaram a eficácia 
do ATX intravenoso em comparação ao placebo no cenário de 
artroplastia primária de quadril e joelho [7,8].

O ATX tópico é visto como uma alternativa às vias de ad-
ministração intravenosas e orais, para proporcionar a liberação 
da medicação no local. Em dois ensaios clínicos randomizados e 
paralelos, Alshryda et al. investigaram o ATX tópico no cenário 
de artroplastia primária de quadril e joelho, pela administração 
de 1 g de ATX intra-articular ou um volume equivalente de pla-
cebo salino [9,10]. Ambos os estudos forneceram evidências de 
que o ATX tópico reduz o risco absoluto de transfusão sanguínea 
e reduz a perda de sangue nas artroplastias primárias de qua-
dril e joelho [9,10]. Uma revisão sistemática e metanálise de 14 
estudos demonstraram resultados semelhantes de uma redução 
significativa na perda de sangue e necessidade de transfusão 
quando o ATX tópico foi usado em comparação com placebo, 
sem aumento do risco de complicações [11]. Quando o ATX 
tópico e o intravenoso foram comparados, em um ensaio clínico 
randomizado, Gomez-Barrena et al. demonstraram que o ATX 
tópico em ATJ primária não foi inferior ao ATX venoso [12]. 
     O uso de ATX oral durante a ATJ primária foi explorado re-
centemente. O estudo de Irwin et al. relata o uso de ATX por via 
oral durante uma escassez nacional do produto intravenoso. A 
comparação dos dados em sua coorte retrospectiva demonstrou 
menor chance de transfusão quando o ATX oral foi utilizado 
[13]. Fillingham et al. e Kayupov et al. realizaram ensaios clí-
nicos randomizados semelhantes em artroplastias primárias de 
quadril e joelho comparando uma dose de 1 g IV com 2 g de ATX 

por via oral, demonstrando equivalência estatística em relação 
à redução da perda sanguínea e à necessidade de transfusão 
sanguínea alogênica [14,15]. Uma revisão sistemática e metaná-
lise de Zhang et al., com seis estudos, demonstrou menor queda 
de hemoglobina, perda de sangue e taxa de transfusão em pa-
cientes que receberam ATX por via oral, em comparação ao gru-
po placebo, sem aumentar o risco de complicações [16]. Outra 
metanálise do mesmo autor Zhang et al. comparando a aplicação 
oral versus intravenosa do ATX, concluiu que o ATX por via oral 
é custo-eficiente, conveniente e tem efeitos similares na redução 
da perda de sangue e da taxa de transfusões, tal como o ATX IV 
[17].

Mais recentemente, a Associação Americana de Cirurgiões 
do Quadril e Joelho, Academia Americana de Cirurgiões Orto-
pédicos, Sociedade do Quadril, Sociedade do Joelho e Sociedade 
Americana de Anestesia Regional e Medicina da Dor, trabalha-
ram em conjunto para criar uma diretriz de prática clínica sobre 
o uso de ATX em artroplastias. As recomendações de eficácia 
das diretrizes clínicas recomendam fortemente que todas as for-
mulações (IV, tópica e oral) do ATX são superiores ao placebo 
e equivalentes entre si em termos de propriedades poupadoras 
de sangue [18]. Além disso, as diretrizes de prática clínica re-
comendam fortemente, que doses mais altas e/ou doses múlti-
plas, de qualquer formulação de ATX não proporcionam menor 
perda sangüínea e/ou menor risco de transfusão [18]. A única 
recomendação de força moderada em relação à eficácia do ATX 
na ATJ primária foi a recomendação em favor da dose IV na pré-
-incisão [18]. Dada a extensa literatura que sustenta as proprie-
dades de conservação do sangue atribuídas ao ATX, concluímos 
que todas as formulações e regimes de dosagem são eficazes 
para minimizar a perda de sangue e reduzir a necessidade de 
transfusões de sangue alogênico, em artroplastias primárias de 
quadril e joelho.
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QUESTÃO 5: O uso de ácido tranexâmico (ATX) reduz a perda sanguínea e a necessidade de 
transfusão sanguínea alogênica durante a artroplastia total primária?

RECOMENDAÇÃO: Sim. A administração de ATX intravenoso, tópico e/ou oral é uma estratégia eficaz para reduzir a perda sanguínea e 
a necessidade de transfusão alogênica durante a artroplastia primária. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 98%, Discordam: 1%, Abstenção:1% (Unânime, Consenso Muito Forte) 
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QUESTÃO 6: O uso do ácido tranexâmico (ATX) reduz a perda sanguínea e a necessidade de 
transfusão sanguínea alogênica durante a revisão de artroplastia?

RECOMENDAÇÃO: Sim. A administração do ATX durante a revisão de artroplastia reduz a perda de sangue e a necessidade de transfusão 
de sangue alogênico.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado 
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JUSTIFICATIVA
É bem conhecido que os casos de revisão de artroplastia são 

mais complexos e estão associados com maior quantidade de 
perda de sangue e maior necessidade de transfusão de sangue 
alogênico, em comparação com a artroplastia primária. Apesar 
da vasta literatura que investiga o ATX após artroplastia primá-
ria, há apenas um número limitado de estudos sobre o uso do 
ATX após a revisão de artroplastia. Entre os nove estudos pu-
blicados, sete são comparações retrospectivas com um estudo 
prospectivo não randomizado e apenas um único ensaio clíni-
co randomizado [1-9]. Todos os sete estudos de comparação 
retrospectiva e o único estudo prospectivo não randomizado 
mostraram que o ATX intravenoso (IV) reduziu tanto a taxa de 
transfusão sanguínea quanto a quantidade de sangue transfundi-
do, quando comparado aos controles [1-8]. Wu et al. realizaram 
um estudo clínico randomizado comparando o uso IV versus 
as vias combinadas IV e tópica, na revisão de artroplastia total 
de quadril (ATQ), o qual demonstrou melhores propriedades 
poupadoras de sangue para o ATX combinado, IV e tópico [9]. 
Apesar da falta de ensaios clínicos randomizados, vários estudos 
retrospectivos têm apoiado o uso de ATX para reduzir a perda 
de sangue e transfusão durante a revisão de artroplastia. 

Apesar da conhecida eficácia do ATX na artroplastia primá-
ria, a literatura carece de evidências robustas nos casos de revi-
são. Como resultado, a recomendação é fornecida apenas com 
um nível moderado de força.
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JUSTIFICATIVA
As transfusões de sangue alogênico estão associadas a um 

efeito imunomodulador no hospedeiro. As propriedades de imu-
nomodulação do sangue alogênico foram reconhecidas na dé-
cada de 1970, quando os pacientes submetidos ao transplante 
renal tinham uma sobrevida melhor se tivessem recebido trans-
fusão de sangue alogênico antes do transplante [1]. Por extra-
polação, espera-se uma taxa mais alta de infecção em pacien-
tes que recebem transfusão de sangue alogênico. Ainda não foi 
demonstrada uma ligação clara entre transfusões alogênicas e 
infecção após artroplastia primária. Existem descobertas confli-
tantes entre vários estudos [2-5]. Os estudos publicados, no en-
tanto, suportam uma conexão entre a anemia pré-operatória e o 
aumento do risco de ISC e IAP após artroplastia [6-8]. Embora a 
literatura demonstre anemia pré-operatória como fator de risco 
para transfusão sanguínea alogênica, há incertezas sobre a causa 
raiz da associação entre anemia e infecção [9].

O aumento do risco de infecção em pacientes com anemia 
pré-operatória pode estar relacionado à maior taxa de transfu-
são alogênica nessa coorte, podendo haver muitos outros fato-
res. Também é possível que a anemia pré-operatória possa ser 
um marcador de mau estado do hospedeiro. No entanto, não 
há literatura disponível para apoiar uma relação entre anemia 
pós-operatória e o aumento do risco de ISC ou IAP. Permanece 
incerto se um paciente com uma concentração normal de hemo-
globina no pré-operatório que apresenta anemia pós-operatória, 
sem receber uma transfusão, tem um risco aumentado de ISC 
ou IAP. 

Embora não existam estudos ligando diretamente o uso de 
ATX com a redução na ISC ou IAP após artroplastia total, está 
bem estabelecido que o uso de ATX reduz o risco de perda de 
sangue e a necessidade de transfusão de sangue alogênico. Com 
base nas conexões potenciais entre transfusões alogênicas ou 
anemia com infecção, extrapolamos que qualquer método de 
preservação do sangue poderia ajudar a reduzir a incidência de 
ISC e IAP.
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QUESTÃO 7: O uso do ácido tranexâmico (ATX) reduz a incidência de ISC/IAP após procedi-
mentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: A administração do ATX reduz, potencialmente, a incidência de ISC e/ou IAP após artroplastia total, por limitar a 
anemia pós-operatória e a necessidade de transfusão de sangue alogênico.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 5%, Abstenção:6% (Grande Maioria, Consenso Forte) 
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1.18. PREVENÇÃO: MANEJO DA FERIDA CIRÚRGICA

JUSTIFICATIVA
Atualmente existem várias técnicas disponíveis para o fe-

chamento de feridas após a artroplastia total, incluindo grampos, 
suturas, adesivos e sistemas transdérmicos [1]. Embora vários 
ensaios clínicos randomizados (ECRs) estejam disponíveis, os 
cirurgiões primeiramente selecionam os sistemas de fechamen-
to da ferida com base na preferência pessoal. O objetivo final é 
usar um sistema de fechamento de feridas que equilibre aparên-
cia cosmética, resultados clínicos e custo-efetividade. Com base 
na literatura atual, nenhum sistema de fechamento mostrou re-
duzir consistentemente o risco de ISC/ IAP. Apesar de vários 
estudos de evidência de nível I que investigam as complicações 
dos sistemas de fechamento de feridas, eles são dramaticamen-
te fracos. Abaixo está um resumo da literatura disponível sobre 
cada método de fechamento da ferida.

Sutura Convencional e Grampos
 
Historicamente, as incisões de feridas de artroplastias fo-

ram fechadas utilizando suturas de nylon ou grampos de metal. 
Ambas as opções demonstraram baixas taxas de complicações 
da ferida, reprodutibilidade e custo-efetividade, mas requerem 
uma consulta clínica dentro de duas semanas da cirurgia para 
a remoção [2]. Muitos estudos avaliaram comparativamente 
os resultados após o fechamento com suturas convencionais e 
grampos com resultados inconsistentes. Vários ECRs e um estu-
do retrospectivo não relataram diferença significativa nas taxas 
de complicações da ferida entre suturas e grampos [2-7]. Outros 
estudos relataram resultados superiores para o fechamento com 
grampos, enquanto outros relataram um aumento na incidência 
de infecção com os mesmos [8-13].

Suturas Contínuas

As suturas contínuas foram popularizadas para eliminar 
a necessidade de nós, ao mesmo tempo em que demonstram 
fechamentos herméticos superiores em cadáveres [14]. Seme-
lhante às técnicas convencionais de fechamento, a sutura con-
tínua foi avaliada em vários estudos retrospectivos e ECRs com 
resultados inconsistentes quando comparados com fechamen-
tos convencionais [15-26]. Da mesma forma, as metanálises 
publicadas sobre o fechamento contínuo forneceram resultados 
inconsistentes. A metanálise de Zhang et al. relatou significati-
vamente menos complicações e infecções superficiais quando 
suturas contínuas foram usadas na artrotomia, subcutâneo e 
subcuticular [27]. Uma metanálise de Meena et al. indicou uma 
taxa mais alta de infecção com sutura contínua, embora não es-
tatisticamente significante [28]. No entanto, outra metanálise 
de Borzio et al. confirmou a redução de custos associada às su-
turas contínuas, mas não demonstraram diferença significativa 
nas taxas de complicações entre as suturas convencionais e con-

tínuas [29].

Fechamento não invasivo da pele (ex: adesivos, sistemas 
transdérmicos)

Atualmente, existem duas categorias de fechamento não 
invasivo da pele: adesivos e sistemas transdérmicos. A maioria 
dos ECRs não demonstrou diferença nos desfechos cosméticos 
e clínicos entre suturas, grampos e adesivos [4,6,30]. Na revi-
são Cochrane, de Dumville et al., os efeitos de vários adesivos 
teciduais foram comparados com suturas, grampos e outros mé-
todos de fechamento da pele usando a infecção da ferida e deis-
cência como as duas medidas de desfechos [31]. Os resultados 
demonstraram não haver diferença no risco de infecção da feri-
da entre os métodos de fechamento, no entanto, houve grande 
variabilidade na definição de infecção da ferida entre os estudos. 
Em relação à deiscência da ferida, as suturas convencionais fo-
ram significativamente melhores que os adesivos teciduais, mas 
a análise baseou-se fortemente em estudos de baixa evidência. 

Apenas evidências limitadas existem sobre o desempenho 
dos sistemas de fechamento transdérmico. Ko et al. compararam 
os desfechos entre os grampos e o fechamento transdérmico em 
uma pequena coorte de pacientes com artroplastia total de joe-
lho (ATJ), e não relataram complicações, melhoraram a cosmese 
e reduziram os escores de dor no momento da remoção [32]. 
Da mesma forma, Carli et al. avaliaram uma série prospectiva 
de pacientes com ATJ descobrindo que a coorte de fechamen-
to transdérmico evitou os cuidados domiciliares, tendo menos 
complicações do que a coorte do grampeador [33].
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QUESTÃO 1: O tipo de fechamento da ferida (técnica e material) afeta a incidência de ISC/IAP?

RECOMENDAÇÃO: Há falta de evidência forte para demonstrar claramente a superioridade de qualquer método de fechamento de ferida 
após artroplastia total. A maioria dos estudos de alta qualidade não demonstra diferença entre os vários tipos de fechamento da ferida.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado 
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QUESTÃO 2: Qual é o papel dos curativos à vacuo em pacientes ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Os curativos à vacuo, profiláticos, parecem ser uma opção razoável para melhorar a cicatrização de feridas e di-
minuir a taxa de infecção em pacientes ortopédicos sob risco. Os curativos à vácuo, profiláticos, usados rotineiramente, em casos não 
complicados, parecem não trazer benefícios e levar ao aumento dos custos. Por fim, as evidências sugerem que esses curativos também 
podem desempenhar um papel na resolução de alguns casos de drenagem pós-operatória precoce e benigna.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:85%, Discordam:11%, Abstenção:4% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA:
O manejo de feridas por meio da aplicação de pressão nega-

tiva tem sido usado há décadas em várias disciplinas cirúrgicas, 
incluindo cirurgia plástica, cirurgia geral, cirurgia do trauma, ci-

rurgia cardiotorácica e cirurgia ortopédica. Acredita-se que atue 
através de vários mecanismos que resultam em contração da fe-
rida, estimulação do crescimento epitelial, prevenção na forma-
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ção de fluidos e drenagem da ferida [1]. 
Dentro da cirurgia ortopédica, o uso do vácuo tem sido in-

vestigado em estudos que abrangem múltiplas subespecialida-
des, com evidências de força moderada, sugerindo que os mes-
mos podem beneficiar feridas em pacientes de risco. Em estudos 
retrospectivos, os curativos incisionais assistidos a vácuo foram 
associados a menos complicações da ferida, infecções profundas 
e reoperação do que os curativos cirúrgicos convencionais, após 
o tratamento das fraturas peri-protéticas de quadril e joelho [2]. 
Da mesma forma, os curativos de pressão negativa (CPN) foram 
associados à melhora da cicatrização e menos infecções do sítio 
cirúrgico após revisão de artroplastia total de quadril ou joelho 
(ATQ/ ATJ), mas não houve diferença na deiscência da ferida, 
infecção profunda ou reoperação [3,4]. Resultados semelhantes 
foram observados quando o CPN foi usado após a artroplastia 
total de tornozelo [5], fusões toracolombares [6] e feridas on-
cológicas musculoesqueléticas de alto risco [7]. Dois estudos 
prospectivos randomizados controlados também exploraram 
o uso de CPN em feridas de trauma ortopédico de alto risco. 
Na pesquisa financiada pela indústria, Stannard et al. demons-
traram uma redução significativa nas infecções totais quando o 
CPN foi usado após fraturas graves abertas da tíbia [8] e fraturas 
de membros inferiores de alto risco (fraturas do calcâneo, do 
pilão e do planalto tibial) [9]. 

Adicionalmente, a evidencia sugere que o CPN diminui 
o tamanho do hematoma e seroma e o tempo até uma ferida 
seca. Múltiplos estudos prospectivos randomizados controlados 
mostraram ainda que o CPN diminui o tamanho do hematoma 
/ seroma e o tempo para uma ferida seca, após trauma de alta 
energia [10], em hemiartroplastia [11], em ATQ [12] e em trata-
mento de fratura da coluna vertebral [13]. Embora existam for-
tes evidências de que o CPN tem um efeito causal sobre fatores 
de risco conhecidos para infecção (por exemplo, hematoma per-
sistente ou seroma, drenagem continuada da ferida), nenhum 
desses estudos foi adequadamente testado para avaliar a taxa de 
infecção diferencial em feridas tratadas com CPN versus curati-
vos cirúrgicos convencionais. 

Curativos à vacuo, no entanto, não parecem fornecer um 
benefício clínico em casos de rotina. Um estudo retrospectivo 
de Redfern et al. não demonstraram diferença nas taxas de in-
fecção superficial ou profunda com o uso de curativo à vácuo 
em ATQ primária e ATJ [14]. Três estudos prospectivos rando-
mizados controlados estudaram o uso de CPN para prevenir a 
infecção após o fechamento padrão em trauma ou artroplastia. 
Crist et al. não encontraram diferença na taxa de infecção pro-
funda quando o CPN foi usado após a redução aberta e fixação 
interna (RAFI) das fraturas do acetábulo não complicadas [15]. 
Da mesma forma, não houve diferença na cicatrização da ferida 
ou nas complicações da ferida comparando CPN com curativos 
cirúrgicos convencionais, após ATQ ou ATJ [16,17]. Além disso, 
em casos de rotina, os curativos à vácuo incorrem em custos adi-
cionais desnecessários e podem causar problemas iatrogênicos, 
como bolhas na pele [18,19].

Por último, as evidências sugerem que os curativos à vácuo 
também podem desempenhar um papel na resolução de alguns 
casos de drenagem pós-operatória precoce e benigna. Em um es-
tudo retrospectivo do uso de curativo à vácuo para 109 pacien-
tes, com drenagem pós-operatória benigna inicial após artro-
plastia de quadril, Hansen et al. descobriram que a intervenção 
interrompeu a drenagem da ferida sem nova cirurgia, na maioria 
dos casos, não encontrando aumento de complicações específi-
cas do dispositivo [20]. 

Em conclusão, o uso de curativos à vácuo é uma opção 
razoável em pacientes ortopédicos com risco de complicações 
na cicatrização de feridas, podendo diminuir tais complicações. 
O uso de vácuo em todos os casos é, provavelmente, desnecessá-
rio. Além disso, o vácuo também pode desempenhar um papel 
na resolução de alguns casos de drenagem pós-operatória preco-

ce e benigna [11].
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JUSTIFICATIVA:
Os fatores de risco para ISC são multifatoriais [1]. A pre-

sença de material de sutura, considerado um implante protético, 
reduz logaritmicamente o número de organismos necessários 
para ISC de 105 para 102 unidades formadoras de colônias e, 
portanto, aumenta a taxa de ISC [2]. O Triclosan, um agente an-
tibacteriano de amplo espectro contra bactérias gram-positivas 
e gram-negativas, tem sido efetivamente usado em material de 
sutura desde 2003, para reduzir a ISC [3,4]. Suturas revestidas 
com Triclosan (TCS) podem criar uma “zona ativa” ao redor da 
sutura, inibindo Staphylococcus aureus, Staphylococcus epider-
midis e cepas de Staphylococcus resistentes à meticilina (MRSA 
e MRSE), Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, de colonizar 
a sutura por um mínimo de 48 horas em estudos in vitro [5,6]. 

Foi relatado que os TCS reduzem a ISC em muitas disci-
plinas cirúrgicas. Em um ECR de cirurgia colorretal, o uso de 
TCS teve uma incidência significativamente menor de infecção 
da ferida em comparação com o uso de suturas não antimicro-
bianas (4,3% vs. 9,3%) [7]. Em metanálise com evidência de 
nível I, sem viés de publicação e análise de sensibilidade ro-
busta, o uso de TCS proporcionou uma redução de aproxima-
damente 30% em uma população de 5.000 pacientes após vá-
rias cirurgias limpas, limpas-contaminadas e contaminadas [8].  
Uma recente revisão sistemática e metanálise incluiu 21 ECRs 
(6.462 pacientes) com vários tipos de cirurgia (colo-retal, ca-
beça e pescoço, abdominal, cardíaca, vascular e cirurgia geral) 
e mostrou que as ISCs foram reduzidas significativamente pelo 
uso de TCS em comparação com suturas não revestidas (risco 
relativo (RR): 0,72, IC 95% (IC), 0,60 a 0,86, p <0,001) [9]. 

Diretrizes clínicas atuais têm sugestões contraditórias para 
TCS. A Organização Mundial de Saúde (OMS) [10] e o Insti-
tuto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (NICE) [11] 
apóiam o uso de TCS para a redução do risco de ISC. A Socie-
dade de Doenças Infecciosas da América (IDSA) [12] e a Socie-
dade de Epidemiologia da Saúde da América (SHEA) [13] são 
contra o seu uso rotineiro. A recente diretriz do CDC apóia o 
uso do TCS na prevenção de ISC, equilibrando benefício clínico 
e prejuízo [14]. 

Existem poucas evidências que avaliem a eficácia da TCS na 
ISC após a artroplastia total. Até onde sabemos, houve um es-
tudo prospectivo envolvendo 2.546 pacientes submetidos à ar-
troplastia total eletiva em três hospitais [15]. Um total de 1.323 
pacientes foram randomizados para um grupo de sutura padrão, 
e 1.223 para o grupo TCS, sendo a ISC aos 30 dias de pós-ope-
ratório como desfecho primário. Sprowson et al. relataram que 
as taxas de ISC superficial foram de 0,8% no grupo controle e de 
0,7% no grupo TCS (p = 0,651). As taxas de ISC profundas foram 
de 1,6% no grupo controle e 1,1% no grupo TCS (p = 0,300). 
As taxas de ISC profunda e superficial foram de 2,5% no grupo 
controle e 1,8% no grupo TCS (p = 0,266). 

Com base no estudo de nível I, sobre vários tipos de cirur-
gias e feridas cirúrgicas, o uso de TCS parece reduzir a taxa de 
ISC.
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QUESTÃO 3: As suturas com revestimento antibacteriano reduzem o risco de ISC/IAP?

RECOMENDAÇÃO: O uso de suturas com revestimento antibacteriano reduz o risco de ISC após cirurgia colorretal, no entanto, não há 
evidências conclusivas de que seu uso reduza o risco subsequente de ISC/IAP em pacientes ortopédicos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 3%, Abstenção:5% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

•   •   •   •   •
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JUSTIFICATIVA
Os selantes incisionais tópicos comercialmente disponíveis 

(Integuseal, Dermabond, Liquiband e outros) visam acrescentar 
força e integridade ao fechamento da ferida e, selando a ferida, 
podem reduzir a incidência de drenagem. Com a criação de uma 
barreira mecânica impermeável na incisão, acredita-se que es-
ses produtos reduzam a entrada de organismos infecciosos nos 
tecidos mais profundos e o potencial para a subsequente ISC/
IAP. Esses produtos podem ser convenientes para uso, pois po-
dem reduzir a necessidade de colocação e remoção de suturas e 
grampos. Estes produtos permanecem populares em uma varie-
dade de especialidades cirúrgicas. 

Alguns desses produtos também demonstraram atividades 
bactericidas contra bactérias gram-positivas in vitro [1]. No en-
tanto, a eficácia na prevenção de ISC permanece questionável. 
Até o momento, estudos randomizados em subespecialidades 
cirúrgicas não mostraram reduções significativas na taxa de in-
fecção com o uso desses produtos. Duas revisões sistemáticas 
recentes foram realizadas avaliando a eficácia dos selantes adesi-
vos em várias especialidades cirúrgicas, principalmente fora da 
ortopedia. 

Em 2010, 14 ECR (1.152 pacientes) foram publicados para 
determinar os efeitos relativos de vários adesivos teciduais e téc-
nicas convencionais de fechamento da pele na cicatrização de 
feridas cirúrgicas. Apenas um desses estudos foi no campo da 
ortopedia. Este estudo demonstrou que as suturas foram signifi-
cativamente melhores que os adesivos teciduais para minimizar 
a deiscência (10 ensaios). Não houve diferença entre os adesivos 
de baixa e de alta viscosidade em relação à deiscência. Os pro-
cedimentos cirúrgicos descritos pelos estudos foram diversos e 
incluíram cirurgias de mão, blefaroplastia, circuncisão e excisão 
de lesões cutâneas benignas. Nenhum desses ensaios avaliaram 
incisões em áreas de alta tensão, como o joelho.

Não houve diferença significativa na taxa de infecção com-
parando suturas e adesivos teciduais. No entanto, nenhum estu-
do relatou um cálculo inicial para o tamanho da amostra e isso 
pode ser relevante [2]. 

Em 2014, outra atualização do estudo anterior identificou 
19 ECR adicionais elegíveis, resultando em um total de 33 estu-
dos (2.793 pacientes). Havia evidências de baixa qualidade de 
que as suturas eram significativamente melhores do que adesi-
vos teciduais para reduzir o risco de distúrbio da ferida (deis-
cência, razão de taxa (RR): 3,35, IC 95%, 1,53 a 7,33, 10 ensaios, 
736 participantes que contribuíram com dados para a metanáli-
se). Para outros resultados, como taxa de infecção, satisfação e 
custo do paciente e do cirurgião, não houve evidência de dife-
rença significativa para suturas ou adesivos teciduais. 

Dezoito estudos que compararam o uso de adesivos te-
ciduais com suturas relataram dados de infecção da ferida, no 
entanto, como em oito deles não existiram casos de infecção, 
apenas os dados dos dez estudos restantes contribuíram para a 
meta-análise. Os estudos incluídos nesta revisão não demons-

traram diferença significativa na proporção de infecções em in-
cisões fechadas com adesivos teciduais em comparação com ou-
tras técnicas convencionais. Nenhum estudo relatou um cálculo 
para o tamanho da amostra, e isso pode ser relevante. Mesmo o 
maior dos estudos teria sido improvável de ter sido adequada-
mente alimentado para mostrar qualquer diferença significativa, 
dada a incidência relativamente baixa de infecções da ferida no 
seguimento de muitos tipos de cirurgia [3].

Diretrizes recentes de prevenção de ISC da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) afirmam que “os selantes antimicro-
bianos não devem ser usados    no local cirúrgico com a finalidade 
de reduzir ISC” [4]. Uma revisão da Cochrane também desco-
briu que “as suturas eram significativamente melhores do que 
os adesivos teciduais para minimizar a deiscência da ferida” e 
não houve diferença na ISC quando os adesivos cutâneos foram 
usados   [2,3]. 

O efeito do cianoacrilato 2-octilo (Integuseal) na ISC foi 
avaliado em estudos randomizados em esternotomia [5,6], ci-
rurgia colorretal [7] e cirurgia do trauma [8]. Um estudo pros-
pectivo descobriu que o cianoacrilato de 2-octila reduziu a taxa 
de ISC versus o uso de grampos para o fechamento da pele em 
cirurgia da coluna vertebral [9]. O uso de Integuseal também 
mostrou diminuir a incidência de ISC em cirurgia cardíaca em 
outro estudo prospectivo [10]. Dados não randomizados em 
ortopedia avaliaram seu uso em cirurgia de artroplastia [11] e 
escoliose [12]. O estudo em artroplastia consistiu em uma série, 
de cirurgiões únicos, com 360 pacientes, com uma taxa de 0,8% 
de ISC superficial, sem IAP e com um único caso de dermatite 
de contato.

Dados de pacientes submetidos a procedimentos ortopé-
dicos, sobre o uso do Dermabond, não revelaram diferenças 
nas taxas de ISC/IAP. Um estudo randomizado não encontrou 
diferenças na cosmese da cicatriz ou na taxa de infecção [13], 
e outros dois estudos encontraram diminuição da drenagem da 
ferida com o uso de Dermabond, mas nenhuma diferença na 
taxa ISC/IAP [14,15]. Nenhum ensaio foi adequadamente ali-
mentado para detectar uma diferença significativa. Em um gran-
de estudo histórico de controle de pacientes com artroplastia 
de quadril e joelho, nenhuma diferença na taxa de infecção foi 
observada no seguimento de seis semanas [16]. Um ECR para 
o fechamento da pele após cesareana eletiva demonstrou resul-
tados semelhantes usando Dermabond ou uma sutura sintética 
mono-filamentar [17].

Reações de hipersensibilidade a estes selantes orgânicos são 
raras, mas podem ser graves [18-22]. Um relato recente de três 
pacientes com bolhas peri-incisionais foi encontrado [21,22]. 
Dada a existência extensa de dados, de outras subespecialidades 
cirúrgicas sugerindo que os adesivos tópicos não diminuem as 
taxas de infecção cirúrgica, a falta de dados que sugiram eficácia 
na ortopedia, e as raras, mas graves reações de hipersensibili-
dade a esses agentes, não podemos recomendar o uso rotineiro 

 Autores: Andy O. Miller, Farshad Adib, Brian M. Smith 

QUESTÃO 4: O uso de selantes incisionais tópicos (ex: integuseal, dermabond, etc.) reduz a inci-
dência de ISC/IAP em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Embora reconheçamos que o uso de selantes incisionais tópicos tem o potencial de reduzir a drenagem de feridas, 
não há evidências de que o uso de tais produtos tenha algum impacto na incidência de ISC/IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 2%, Abstenção:5% (Grande Maioria, Consenso Forte) 
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de selantes incisionais para fins de prevenção de ISC/IAP em 
pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos.
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QUESTÃO 5: O uso de drenos cirúrgicos de aspiração aumenta o risco de ISC/IAP?

RECOMENDAÇÃO: Não há evidências diretas para sugerir que o uso de drenos cirúrgicos (por < 48 horas) leva a um aumento na taxa de 
ISC/IAP subsequente. O uso de drenos cirúrgicos leva a um maior volume de perda sanguínea e ao aumento na necessidade de transfusão 
de sangue alogênico, o que pode aumentar indiretamente a taxa de ISC/IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 7%, Abstenção:3% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA
Na cirurgia ortopédica, o uso de drenos cirúrgicos tem sido 

mais extensivamente avaliado na subespecialidade da artroplas-
tia de quadril e joelho. A maioria dos estudos sobre o uso de 
drenos cirúrgicos na artroplastia de quadril e joelho focaliza seu 
efeito na perda de sangue, na necessidade de transfusões e na 
sua eficácia na prevenção de complicações subsequentes de ci-
catrização, incluindo IAP e ISC. O objetivo dos drenos cirúrgi-
cos é otimizar a cicatrização das feridas reduzindo o acúmulo de 
fluidos (sangue) no local da cirurgia. Isto pode ser relacionado 
a várias vantagens, incluindo diminuição do inchaço dos tecidos 

e tensão da pele, o que melhora a perfusão da pele e diminui as 
complicações da ferida [1-5], reduz a dor pós-operatória, me-
lhora a recuperação [2,5-7] e potencialmente reduz o risco de 
infecção, uma vez que acredita-se que o hematoma interfira nos 
mecanismos de defesa do organismo [7,8].

Em uma revisão sistemática da base de dados Cochrane, 
Parker et al. investigaram a utilidade da drenagem por aspiração 
fechada após cirurgia ortopédica [9]. A investigação envolveu 
36 estudos envolvendo 5.697 feridas cirúrgicas e não encontrou 
benefício para o uso de drenos. Alguns dos resultados especi-
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ficamente investigados foram infecção, complicações da ferida, 
formação de hematoma e reoperação. Os autores não encontra-
ram diferença na maioria dos desfechos entre os casos com ou 
sem drenos cirúrgicos. A única diferença foi encontrada na ne-
cessidade de transfusão de sangue com drenos levando à maior 
taxa de transfusão. O único benefício atribuído ao uso do dreno 
cirúrgico é a redução na taxa de equimose ao redor da incisão. 

     Estudos adicionais esclarecem sobre a incidência de in-
fecções superficiais da ferida (Tabela 1). Apenas um estudo de 
Zeng et al. [7] encontrou uma taxa significativamente menor de 
infecção de ferida em pacientes submetidos à artroplastia pri-
mária de quadril (ATQ), utilizando dreno cirúrgico versus sem 
dreno cirúrgico. No entanto, uma análise combinada encontrou 
uma taxa de infecção superficial elevada no grupo sem drena-
gem (razão de taxa (RR): 0,76, IC 95%, 0,574 a 1,017, p = 0,045). 
Não foram observadas diferenças significativas na prevalência 
de infecções superficiais da ferida quando os estudos para ATQ 
e ATJ foram examinados separadamente (Tabelas 2 e 3). A du-
ração da drenagem não foi relacionada à taxa de infecção super-
ficial da ferida, que foi de 3,3% para toda a coorte e para ambos 
os tipos de artroplastias (RR: 1, IC 95%, 0,823 a 1,220, p=1). No 
entanto, ao rever a influência da duração da drenagem nas ATJs, 
um período mais longo de drenagem foi relacionado ao aumento 
das taxas de infecção superficial da ferida (2,1% vs. 0%). Ne-
nhum efeito semelhante foi encontrado para ATQ (Tabela 4).

Em relação às infecções profundas das feridas, a literatura 
mostra que o uso de dreno cirúrgico em geral não foi relaciona-
do ao aumento das taxas de infecção profunda. Nenhum dos 13 

Transfusão de sangue (pacientes)

Infecção superficial

Infecção profunda 

Tempo de internação

7

13

13

6

Drenagem
 

Sem drenagem
 

Drenagem

Sem drenagem

Drenagem

Sem drenagem

Drenagem

Sem drenagem

679

585

987

883

987

883

613

575

 190 (28,0)

127 (21,7)

 28 (2,8) 

 39 (4,7)

8 (0,8) 
 

13 (1,6)

 6.9±3,3

 6.6±3,3

0,013

0,045

0,185

0,871

Desfechos
Estudos
incluídos

Uso de
Drenagem Coorte N (%) p

Sem ISC

TABELA 1. Resultados para artroplastia total do quadril e joelho. 

Transfusão de sangue
(pacientes)

Infecção superficial

Infecção profunda

3

13

13

Drenagem

Sem drenagem

Drenagem

Sem drenagem

Drenagem

Sem drenagem

211

100

410

296

410

296

67 (31,8)

30 (30)

4 (1,0)

4 (1,4)

3 (0,7)

 7 (2,4) 

0,794

0,727

0,104

Desfechos
Estudos
incluídos

Uso de
Drenagem Coorte N (%) p

Sem ISC

TABELA 2. Resultados para artroiplastia total de joelho.

estudos incluídos relataram uma diferença significativa na inci-
dência de infecções profundas da ferida (Tabela 5). Da mesma 
forma, os resultados agrupados também falharam em demons-
trar uma diferença significativa entre os grupos e para ATQs e 
ATJs separadamente. A taxa de infecção profunda foi de 1,5% 
no total, 0,8% para feridas tratadas com drenos e 1,6% para fe-
ridas deixadas sem drenagem (RR: 0,7, IC 95%, 0,405 a 1,210, 
p = 0,185) (Tabela 1). As taxas de infecção profunda foram de 
1% (0,9% e 1,1% para os grupos de drenagem e não-drenagem) 
e 1,4% (0,7% e 2,4% para os grupos de drenagem e não-drena-
gem) após ATQs e ATJs, respectivamente (Tabelas 2 e 3).

Uma sub-análise foi realizada sobre a influência da dura-
ção da drenagem nas taxas de infecção, que constatou que uma 
maior duração da drenagem foi significativamente relacionada 
ao aumento das taxas de infecção profunda. Isso se correlaciona 
com os resultados de outros que mostraram culturas positivas 
aumentadas de drenagens que foram deixadas no interior da fe-
rida por períodos mais longos [4,10]. A duração do tempo em 
que a drenagem foi deixada na ferida foi declarada em 10 estu-
dos [3,5,7,11–17] e foi de 24 ou 48 horas (em um estudo [11] a 
duração média foi de 20 horas com um intervalo de 15 a 26 horas 
o qual foi adicionado ao grupo de 24 horas para análise). Uma 
duração maior da drenagem da ferida mostrou-se significativa-
mente relacionada ao aumento da taxa de infecção profunda da 
ferida, já que a prevalência de infecção profunda na ferida foi de 
2,7% no grupo de 48 horas e apenas 0,3% no grupo de drenagem 
de 24 horas (RR: 0,363, IC 95% 0,1123 a 1,1702, p = 0,006). Isso 
também foi verdadeiro para uma análise conjunta para o grupo 
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Transfusão de sangue (pacientes)

Infecção superficial

Infecção profunda

4

13

13

Drenagem
 

Sem drenagem
 

Drenagem

Sem drenagem

Drenagem

Sem drenagem

468

485

577

537

577

537

123 (26,3)

97 (20)

24 (4,2) 

35 (6,5)

5 (0,9)

6 (1,1)

0,026

0,11

0,767

Desfechos
Estudos
incluídos

Uso de
Drenagem Coorte N (%) p

Sem ISC

TABELA 3. Resultados para artroplastia total do quadril.

Transfusão de sangue
(pacientes)

Infecção superficial

Infecção profunda

ATQ e/ou ATJ 

Ambos

Joelho

Quadril

Ambos

Joelho

Quadril

5

10

6

4

10

6

4

24 horas

48 horas

24 horas

48 horas

24 horas

48 horas

24 horas

48 horas

24 horas

48 hours

24 horas

48 horas

24 horas

48 horas

476

98

679

187

268

92

411

95

679

187

268

92

411

95

 104 (21,8)

53 (54,1)
 

22 (3,3)

 6 (3,3)

0 (0)

4 (2,1)

22 (5,4)

 2 (2,1)

2 (0,3)
 

5 (2,7)

0 (0)
 

3 (3,3)
 

2 (0,5)
 

2 (2.,1)

 < 0,001

1

0,004

0,282

0,006

0,016

0,162

Estudos incluídos
Duração da
Drenagem Coorte N (%) p

Sem ISC

TABELA 4. Resultados para a duração de drenagem, ATQ e ATJ

cont.

Abolghasemian [3]

Fichman [16]

Suarez [18]

Koyano [2]

Zhang [14]

Zeng [7]

Li [19]

Omonbude [11]

Seo [15]

Strahovnik [5]

Walmsley [12]

Esler [17]

Kim [13]

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2011

2010

2010

2010

2005

2003

1998
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ATQ Revisão 

ATQ Primária

ATJ Bilateral

AJ Unicompart

ATQ Primária

ATJ Primária

ATJ Primária

ATJ Primária

ATQ Primária

ATQ Primária

ATJ Primária

ATJ Bilateral
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44

59

51

48

83

50

40

111

97

282
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69

41

44

61

51

48

85

50

38

0

42

295

50

69

NA

68

63

NA

67

60

63

NA

73

66

68

73

64

38 (47)

40 (45)

60 (52)

NA

28 (30)

81 (48)

26 (34)

NA

6 (5)

46 (33)

213 (39)

45 (45)

10

3

1,5

1,5

1*

18,3

3

12

1,5

12

3

36

NA

12

Autor Ano Procedimento
Número de feridas

com drenagem
Número de feridas

sem drenagem
Média
Idade

Masculinos
(%)

Seguimento
(Meses)

TABELA 5. Características dos estudos. 

* Nenhuma duração específica do seguimento foi mencionada, mas foi observada uma complicação após um mês.
 ** Somente nos pacientes no grupo de sem inibidores da proteinase foram incluidos
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* Nenhuma duração específica do seguimento foi mencionada, mas foi observada uma complicação após um mês.
 ** Somente nos pacientes no grupo de sem inibidores da proteinase foram incluidos

de artroplastia total de joelho (seis estudos incluídos, p = 0,016), 
mas não para o grupo de artroplastia total de quadril (quatro 
estudos incluídos, p = 0,162) (Tabela 4). Pode-se resumir que 
as taxas de infecção profunda e superficial foram insignificantes 
quando a duração da drenagem foi limitada a períodos curtos de 
tempo e com remoção imediata.

Em geral, verificou-se que os drenos cirúrgicos levaram à 
maior necessidade de transfusão sanguínea. Isso é importante 
em relação à ISC/IAP, pois acredita-se que as transfusões de 
sangue estejam associadas à imunossupressão e que as taxas 
de infecções pós-operatórias sejam maiores após a transfusão 
de sangue [18,19]. Sete estudos forneceram o número de pa-
cientes tratados com transfusões de sangue após a cirurgia 
[7,12,15–17,20,21]. Três estudos descobriram que o grupo de 
drenagem necessita de taxas de transfusão significativamente 
maiores [12,16,21]. Da mesma forma, a análise agrupada tam-
bém encontrou necessidade de mais unidades de sangue. No 
grupo de drenagem, 28% dos pacientes receberam sangue, em 
comparação com 21,7% no grupo sem drenagem (RR: 1,16, IC 
95%, 1,001 a 1,238, p = 0,013) (Tabela 1). Análise separada para 
ATQs incluindo 4 estudos também encontrou o número maior 
de pacientes que necessitam de transfusões de sangue no grupo 
de drenagem (26,3% vs. 20% para o outro grupo, RR: 1,19, IC 
95% 1,032 a 1,367, p = 0,026). Nenhum efeito similar foi encon-
trado para as ATJs (Tabelas 2 e 3). 

Muitos dos estudos randomizados controlados acima men-
cionados investigaram o uso de drenos cirúrgicos no cenário 
de artroplastia de quadril e joelho. Foi estabelecido que, para a 
maioria das medidas, não há diferenças quando se comparam os 
que utilizam e os que não utilizam drenos, exceto o aumento da 
perda de sangue e das necessidades de transfusão. Muitos desses 
estudos investigaram se os drenos diminuem as complicações 
da ferida e a relação ISC/IAP e não mostraram diferença.  Mos-
traram que os drenos cirúrgicos não parecem aumentar o risco 
de ISC / IAP subseqüente quando usados   por um curto período 
de tempo.
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QUESTÃO 6: Qual curativo cirúrgico (oclusivo, impregnado com prata, gaze seca) está associado 
ao menor risco de ISC/IAP em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Há comprovação de que os curativos oclusivos e/ou impregnados com prata reduzem a taxa de complicações da 
ferida, ISC e IAP quando comparados com curativos convencionais  de gaze e, por isso, devem ser considerados para o uso rotineiro. A 
maioria da literatura se concentra em artroplastia total. No entanto, mais pesquisas são necessárias para verificar se os antimicrobianos 
adicionados (como a prata), a natureza oclusiva do curativo, ou sua combinação, são responsáveis pela redução de ISC/IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 81%, Discordam: 12%, Abstenção: 7% (Grande Maioria, Forte Consenso) 

JUSTIFICATIVA
Para prevenir com sucesso as taxas de ISC/IAP, o paciente 

deve ser otimizado antes, durante e depois da cirurgia ortopédi-
ca. Um método de prevenção de infecções que ganhou atenção 
recente é o tipo de curativo pós-cirúrgico. Complicações da feri-
da são comuns após procedimentos ortopédicos. Estes são par-
ticularmente importantes nas artroplastias totais, uma vez que 
os pacientes são encorajados a se mobilizarem precocemente e 
com frequência, e as feridas em geral estão em áreas móveis, 
como na face anterior do joelho. A prevenção e o manuseio ade-
quados são cruciais, uma vez que os problemas da ferida podem 
levar à IAP, se não forem tratados [1]. Enquanto curativos tra-
dicionais com gaze e fita adesiva foram usados   por décadas em 
procedimentos cirúrgicos, novos curativos comerciais questio-
naram essa prática [2-4].

Os curativos foram classificados como passivo (gaze, absor-
vente, adesivo, ilha); ativo (filmes, hidrocolóide, hidrofibra, al-
ginato, espuma); e, interativo (antimicrobiano, biomaterial, lar-
va, curativos a vácuo) [5]. Os curativos passivos servem apenas 
para uma função protetora, enquanto os curativos ativos promo-
vem a cura através da criação de um ambiente úmido. Curativos 
interativos interagem com o leito da ferida para aumentar ainda 
mais a cicatrização e incluem, por exemplo, agentes antimicro-
bianos (como a prata). Um número crescente de literatura apóia 
o uso de um curativo que forneça uma barreira impermeável 
aos patógenos e preserve um ambiente úmido. Capacidades do 
controle de fluidos são importantes para prevenir o excesso de 
exsudato, o que causa maceração, e para reduzir a frequência de 
trocas de curativos, reduzindo o risco de exposição a patógenos 
externos [5].

Embora muitos estudos tenham comparado vários curativos 
e as taxas de complicações das feridas (ex: bolhas, eritema, ma-
ceração, drenagem) ou capacidade de controle de fluidos (tem-
po de uso, mudanças médias de curativos) [5], poucos foram 
adequadamente planejados para investigar as taxas de ISC e IAP 
[6-12]. Recentemente, Sharma et al. [5], realizaram uma revisão 
sistemática e meta-análise em 12 ECR [6–17] comparando ma-
teriais alternativos de curativos para o pós-operatório de feridas 
em artroplastias. Oito desses estudos relataram dados de ISC, 
mas nenhum tipo de curativo foi superior ao outro na redução 
de ISC. No entanto, curativos oclusivos (odds ratio [OR]: 0,35, 
IC 95%, 0,21 a 0,57) ou curativos oclusivos com hidrofibra (OR: 
0,28, IC 95%, 0,20 a 0,40) foram significativamente menos as-
sociados às complicações da ferida do que àquelas tratadas com 
curativos passivos [5]. Os autores concluíram que não havia evi-
dências suficientes para determinar se o uso desses curativos 
reduziu a IAP. 

Recentemente, dois curativos interativos estão ganhando 
popularidade. Um é o curativo cirúrgico Aquacel® Ag (Conva-
Tec) que mantém um ambiente úmido através de um entrelaça-
do central de celulose (hidrofibra) que permite contornar a pele 

e impedir o crescimento de microrganismos, pela liberação de 
prata iônica antimicrobiana, quando em contato com o fluido 
[18,19]. Outro é o curativo Silverlon® (Argentum Medical) com 
um entrelaçado de nylon, prateado e embebido em adesivo de 
espuma impermeável [20]. Três grandes estudos de coorte, con-
trolados por casos, investigaram retrospectivamente a utilidade 
desses curativos para a redução de IAP, após artroplastia total. 
Todos os três estudos utilizaram os critérios da Sociedade de 
Infecção Musculoesquelética (MSIS) para IAP [18-20]. Cai et al. 
compararam 903 pacientes que receberam um curativo Aquacel 
Ag (retirado em 5 dias) a 875 que receberam curativo de gaze 
xeroformada removido aos 2 dias de pós-artroplastia total [19]. 
Relataram uma taxa de IAP aguda (dentro de 3 meses da cirur-
gia) de 0,44% no grupo de tratamento Aquacel Ag em compara-
ção com 1,7% no grupo de curativo com gaze padrão (p = 0,005). 

Uma análise multivariada revelou que o uso do curativo 
Aquacel foi um fator de risco independente para a redução de 
IAP (OR: 0,165, IC 95%, 0,051 a 0,533, p = 0,003) [19]. Esses 
resultados foram corroborados por Grosso et al. que comparou 
605 pacientes com o curativo Aquacel Ag (retirado aos 7 dias) 
a 568 pacientes com curativo de gaze xeroformada (removidos 
aos 2 dias e trocados em dias alternados) após artroplastia to-
tal [18]. A incidência de IAP aguda para pacientes tratados com 
gaze xeroformada estéreis foi de 1,58% (9/568). A incidência 
de IAP para pacientes tratados com o uso do curativo Aquacel 
foi de 0,33% (2/605, p = 0,03). Semelhante a Cai et al., uma re-
gressão logística múltipla demonstrou o uso do curativo Aquacel 
como um fator de proteção para IAP (OR: 0,092, IC 95%, 0,017 
a 0,490, p = 0,005) [18]. Tisosky et al. avaliaram 309 pacientes 
com o curativo Silverlon (retirado aos 7 dias) em comparação 
com 525 pacientes com curativo de gaze xeroformada (remo-
vidos em 2 dias) após artroplastia total [20]. Eles encontraram 
uma taxa geral de infecção de 8,4% no grupo controle versus 
3,90% no grupo de Silverlon (OR: 0,38 IC 95%, 0,25 a 0,58, p 
= 0,012). Não houve IAP no grupo de Silverlon vs. 12 (2,3%) 
no grupo controle (p = 0,007). Além disso, a taxa de infecção 
superficial foi de 6,1% no grupo controle contra 3,9% no gru-
po de Silverlon (OR: 0,54, IC 95%, 0,34 a 0,87, p = 0,011). Em 
uma regressão logística multivariada, o curativo de Silverlon foi 
independentemente associado à diminuição da infecção (OR: 
0,39, IC 95%, 0,27 a 0,57, p <0,0001) [20]. Finalmente, Kuo et 
al. realizaram um ECR prospectivo comparando o Aquacel Ag a 
um curativo convencional em 240 pacientes com ATJ [21]. Eles 
descobriram que o curativo Aquacel Ag foi independentemente 
associado com uma redução de IAP (como definido pelo CDC) 
[22]) controlando variáveis   de confusão (OR: 0,07, IC 95%, 0,01 
a 0,58, p = 0,01) [21]. 

Em conclusão, curativos ativos e interativos demonstraram 
reduzir as taxas de ISC e IAP após artroplastia, em compara-
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ção com curativos passivos. O benefício da adição de agentes 
antimicrobianos/ antissépticos como prata ou polihexametile-
no-biguanida 0,2% [23] em curativos ainda é controverso, já que 
poucos estudos compararam curativos ativos a curativos intera-
tivos [24]. Além disso, estudos investigando o uso de curativos 
ativos ou interativos em cirurgia de pé e tornozelo [25], cirurgia 
de fratura de quadril [26] e artrodese de coluna [27] são limita-
dos e não demonstraram uma redução na ISC. Finalmente, serão 
necessários estudos formais de custo-eficácia para verificar se o 
aumento do preço dos curativos oclusivos impregnados de pra-
ta (US $ 30 a US $ 40) [19,20] em comparação com curativos 
convencionais (US $ 2 a US $ 5) se justifica para o uso de rotina 
versus o uso seletivo pela redução do custo com diminuição da 
ISC/ IAP.
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JUSTIFICATIVA
Os curativos estéreis são aplicados na pele após o fecha-

mento primário, na maioria das cirurgias ortopédicas. O cura-
tivo age como uma barreira física, que protege a ferida da con-
taminação até que a continuidade da pele seja restaurada [1]. 
A primeira fase do ciclo de cicatrização da ferida é a fase de 
hemostasia, durante a qual a continuidade da pele é restaurada. 
Na ferida limpa, com bordos regulares após as incisões, a ferida 
é geralmente fechada dentro de 48 horas [2]. A prática geral é 
cobrir as incisões cirúrgicas após o procedimento para contro-
lar o sangramento pós-operatório, absorver os exsudatos e for-
necer proteção [3]. Os curativos ideais produzem um ambiente 
úmido, quente e limpo que promove a cicatrização de feridas 
[4,5]. No entanto, o ambiente úmido criado por um curativo, 
que seja deixado por período mais longo, poderia aumentar o 
risco de maceração, levando ao enfraquecimento do tecido e 
da ferida [6]. 

No que diz respeito à prevenção de ISC, o momento ideal 
para remoção do curativo é um problema não resolvido. Al-
guns profissionais preferem deixar os ferimentos descobertos 
a partir do momento do fechamento, outros os descobrem após 
certo tempo e outros ainda os mantêm cobertos até a retirada 
da sutura [3]. Diretrizes clínicas dos CDC e do Centro Nacio-
nal Colaborativo Britânico para Saúde da Mulher e da Criança 
(este comissionado pelo Instituto Nacional de Saúde e Exce-
lência Clínica em 2008) recomendam a cobertura de incisões 
cirúrgicas com curativo por um período de pelo menos 48 ho-
ras no pós-operatório. 

Feridas descobertas ou expostas precocemente parecem 
estar associadas ao aumento do risco de contaminação e ISC, 
mas alguns estudos sugerem que longos períodos de curativo 
não trazem benefícios [3]. Enquanto há disponibilidade de uma 
abundância de estudos que comparam curativos diferentes, não 
há metanálises ou revisões sistemáticas de ECR comparando 
a remoção precoce versus tardia, em cirurgia ortopédica. Um 
ECR comparando a remoção de um curativo volumoso após 2 
semanas em comparação com a remoção de 48 a 72 horas após 
a descompressão do túnel do carpo, não encontrou diferença 
significativa na complicação da ferida, mas o estudo consistiu 
em uma coorte bastante pequena de 94 pacientes, dos quais 
nenhum desenvolveu ISC [7].

Uma revisão sistemática sobre a remoção precoce e tardia 
do curativo, incluindo todas as especialidades cirúrgicas, foi 
identificada, na qual três ECRs foram incluídos, com um total 
de 280 pacientes [8]. Os participantes dos três estudos foram 
randomizados para remoção precoce do curativo (< 48 horas 
após a cirurgia) ou retirada tardia do curativo (curativo con-
tinuado por > 48 horas após a cirurgia). O desfecho primário 

foi a infecção do sítio cirúrgico, conforme definição de Horan 
[9]. Não houve diferença significativa na proporção de pessoas 
que desenvolveram ISC superficial entre os grupos de remoção 
precoce e tardia. Nenhuma deiscência profunda ou ISC profun-
da foi relatada nos grupos de remoção precoce ou tardia [8]. 

Além da revisão sistemática, foram identificados dois ECR 
que investigaram o efeito da remoção precoce do curativo so-
bre o risco de infecção. O desfecho para ambos os estudos foi a 
ISC. Heal et al. compararam a remoção do curativo nas primei-
ras 12 horas, vs deixando o curativo nas primeiras 48 horas e 
não encontraram diferença estatisticamente significativa na in-
cidência de ISC [10]. Em um estudo semelhante, Chrintz et al. 
compararam a retirada do curativo após 24 horas mantendo a 
ferida coberta até a remoção das suturas e não encontraram di-
ferença estatisticamente significante na incidência de ISC [11]. 

Se a interferência no curativo ocorrer com menos frequên-
cia, o risco de infecção é reduzido e isso ajuda no processo de 
cicatrização [12]. Toda vez que um curativo é trocado, existe 
um risco potencial de introdução de patógenos na ferida, o que 
pode levar subsequentemente a uma ISC ou IAP. Os curativos 
da ferida mantêm a ferida com temperatura próxima à corpo-
ral central, o que aumenta a taxa de divisão celular mitótica 
e a atividade dos leucócitos, o que é necessário para a cica-
trização da ferida. Quando um curativo é trocado, a atividade 
celular da ferida é retomada após três a quatro horas. Portanto, 
o resfriamento episódico associado às trocas de curativos deve 
ser evitado tanto quanto possível. Além disso, menos trocas de 
curativos protegem a ferida da exposição repetida a patógenos 
do ar circundante [13]. 

Os custos associados a um curativo dependem de dois fa-
tores: o custo unitário do curativo e o número de trocas de 
curativos necessários [14]. Menos trocas de curativos podem 
diminuir os custos. 

Mudanças de curativos também podem ser afetadas pelo 
tipo de curativo. Os curativos modernos precisam de trocas 
menos frequentes e podem diminuir a taxa de ISC/IAP [15]. 
Abuzakuk et al. demonstraram que houve menos trocas de 
curativos com hidrofibra nos primeiros cinco dias de pós-ope-
ratório, em comparação com o um grupo de curativos com ab-
sorventes centrais. Eles teorizaram que deixando o curativo de 
hidrofibra por um longo período de tempo poderia ajudar a 
prevenir infecções de feridas [16]. Hopper et al. mostraram 
que o tempo de uso do curativo tradicional (dois dias) foi sig-
nificativamente menor do que o do curativo moderno (sete 
dias, p <0,001), exigindo mais trocas. Eles também descobri-
ram que o curativo moderno pode criar menos necessidade de 
trocas de curativo, diminuindo assim a sobrecarga do pessoal 

Autores: Per Gundtoft, Andres Orlando Villanueva, Tommaso Bonanzinga, Hamidreza Yazdi, 
Carlos Arturo Romero, Mauricio Cordova 

QUESTÃO 7: Quando os curativos cirúrgicos estéreis devem ser removidos e com que frequência 
os curativos subsequentes devem ser trocados, após procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: O curativo colocado sobre a ferida cirúrgica, sob condições estéreis, na sala de cirurgia deve ser trocado com base na 
saturação do curativo. A remoção precoce e as mudanças frequentes do curativo cirúrgico não são necessárias se não houver sangramen-
to ou drenagem significativos no curativo original. Se o curativo permanecer seco, recomenda-se a cobertura da ferida por no mínimo 
48 horas. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 3%, Abstenção:0% (Unânime, Consenso Muito Forte) 
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de saúde, diminuindo os problemas superficiais da ferida e evi-
tando atrasos na alta hospitalar, devido a problemas de cicatri-
zação da ferida [17].
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QUESTÃO 8: Os pacientes precisam abster-se de molhar ou submergir a ferida cirúrgica em água 
para prevenir ISC/ IAP? Em caso afirmativo, por quanto tempo no pós-operatório? 

RECOMENDAÇÃO: Os pacientes precisam evitar molhar a ferida cirúrgica nas primeiras 48 horas após a cirurgia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 86%, Discordam: 1%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Higiene adequada da ferida pós-operatória é de grande im-

portância para a prevenção da ISC. No entanto, a literatura so-
bre lavagem pós-operatória é limitada. A reepitelização da ferida 
ocorre em 48 horas, embora esse processo possa variar entre os 
pacientes [1]. Devido à falta de evidências sobre a melhor ma-
neira de gerenciar feridas cirúrgicas no período pós-operatório, 
as instruções dos cirurgiões aos pacientes variam. Um período 
de tempo de duas semanas é amplamente proposto para evitar a 
contaminação das suturas [2], uma vez que este é o período de 
tempo para a remoção de grampos ou suturas [3].

As diretrizes do Instituto Nacional de Saúde e Excelência 
Clínica (NICE) de 2008 [4] sugerem manter as feridas cirúrgi-
cas cobertas e secas por pelo menos 48 horas após a cirurgia. 
Durante este tempo, as feridas podem ser lavadas com uma so-
lução salina estéril. Apenas um estudo controlado randomizado 
com um número relativamente baixo de 32 pacientes avaliou se 
o banho pode afetar a carga bacteriana após artroplastia total do 
joelho (ATJ) [5]. Yu et al. avaliaram a colonização da ferida por 
bactérias em vários pontos até 2 semanas, em 2 grupos com 16 

pacientes cada. Um grupo foi autorizado a tomar banho em dois 
dias de pós-operatório e o outro grupo foi instruído a esperar até 
duas semanas. Eles não relataram diferenças estatisticamente 
significativas em termos de prevalência de microrganismos, sem 
infecções notadas durante o estudo. Maior satisfação do paciente 
foi observada no grupo de banho precoce. No entanto, uma limi-
tação significativa do estudo foi o pequeno tamanho da amostra 
[5]. Hsieh et al. em outro estudo clínico, comparou os resulta-
dos relacionados à ferida após procedimentos cirúrgicos gerais 
em dois grupos iguais compostos por 222 pacientes [6]. Um gru-
po foi autorizado a molhar a ferida cirúrgica às 48 horas após a 
cirurgia e o outro a lavar tardiamente até a remoção dos pontos. 
Eles demonstraram que feridas limpas e limpas contaminadas 
podem ser seguramente lavadas 48 horas após a cirurgia. O ba-
nho no pós-operatório não aumentou o risco de complicações 
do sítio cirúrgico. Aumento da satisfação do paciente e menor 
custo de tratamento de feridas são dois benefícios relatados para 
a lavagem precoce da ferida. Heal et al. conduziram um grande 
estudo prospectivo randomizado controlado para pequenas ex-
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cisões cutâneas dentro da prática geral [7]. Eles concluíram que 
as feridas podem ser molhadas nas primeiras 48 horas após uma 
pequena excisão da pele sem aumentar a incidência de infecção.

     Em uma revisão sistemática, Dayton et al. encontraram 
nove ensaios clínicos randomizados que mostraram que não ha-
via razão para evitar a lavagem ou o banho da ferida cirúrgica 
como parte da higiene de rotina, durante o período de cicatri-
zação [8]. Além disso, não houve aumento do risco de infecção 
da ferida operatória após a lavagem da ferida às 12 horas após a 
cirurgia. Em duas revisões do banco de dados Cochrane, Toon et 
al. [9] e Chang [10] relataram que nenhuma evidência conclusi-
va está atualmente disponível sobre os benefícios ou malefícios 
do banho precoce versus banho tardio no pós-operatório, para a 
prevenção de complicações da ferida. Eles recomendaram mais 
ECR para comparar o banho precoce versus o banho tardio no 
pós-operatório. 

     Vários outros estudos, não diretamente relacionados à ar-
troplastia, incluindo incisões cirúrgicas gerais [11], feridas sutu-
radas [12], cirurgias da coluna [13] e cirurgias do pé e tornozelo 
[14] falharam em demonstrar aumento nas taxas de infecção 
quando o banho precoce foi permitido. No entanto, dados 
publicados também demonstram taxas semelhantes de ISC em 
feridas cirúrgicas que permaneceram cobertas ou descobertas 
e lavadas com água da torneira nas primeiras 48 horas após a 
cirurgia [15,16]. Além disso, a limpeza com água da torneira 
versus solução salina estéril não teve efeito sobre a incidência 
de infecção [17]. 

     O papel da submersão da ferida em relação à ISC é ainda 
mais complicado, pela disponibilidade de curativos oclusivos, 
que ganharam ampla aceitação mais recentemente [18]. Cura-
tivos que são impermeáveis   demonstraram reduzir a incidência 
de infecção após artroplastia [19-21]. 

     Tomar banho após a cirurgia continua sendo um assun-
to controverso em cirurgia ortopédica. Um dano potencial seria 
uma complicação relacionada à ferida. Por outro lado, os benefí-
cios do banho precoce seriam a melhora na qualidade de vida e 
nos resultados de reabilitação [22].
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JUSTIFICATIVA
A drenagem precoce da ferida não é incomum em pacientes 

submetidos à artroplastia total e pode ser observada em até 10% 
dos pacientes [1-3]. A drenagem serosa ou serossanguinolenta 
logo após o procedimento é benigna e pode ser explicada pela 
ruptura cirúrgica dos capilares superficiais. Por outr lado, muitas 
publicações revelam a gravidade de uma drenagem persistente, 
a qual pode potencialmente ser sinal de um processo infeccioso 
em evolução [2,4-8]. A Reunião do Consenso Internacional so-
bre Infecção Articular Periprotética de 2013 alcançou um forte 
consenso de que a drenagem continuada após 72 horas de pós-
-operatório deve ser monitorada de perto e, que persistindo a 
drenagem por mais de 5 ou 7 dias, deve ser reoperada, sem de-
mora [5]. Também é aconselhável não coletar amostras de cul-
tura da drenagem desde o início, uma vez que elas geralmente 
revelam a flora normal da pele [4]. 

Em um estudo realizado por Patel et al. com 2.437 pacientes 
com artroplastia total do quadril e joelho (ATQ e ATJ), concluí-
ram que cada dia adicional de drenagem da ferida aumentava a 
probabilidade de desenvolver complicação da ferida após ATQ e 
ATJ em 42% e 29%, respectivamente [9]. Além disso, Galat et al. 
realizaram um estudo com 17.784 pacientes submetidos a ATJ 
primária e descobriram que os pacientes que necessitam re-in-
tervenção cirúrgica mais precoce, por complicações da ferida, 
apresentam um risco significativamente maior de intervenções 

adicionais, tais como tratamento de infecção profunda, artro-
plastia de ressecção, cobertura de retalho muscular ou ampu-
tação [3].

A dificuldade está em aceitar uma definição de “drenagem 
persistente” para permitir uma intervenção oportuna, já que a 
literatura não é consistente. Por exemplo, em um estudo recen-
te envolvendo 127 cirurgiões ortopedistas que responderam a 
questionários sobre drenagem de feridas, a maior parte (36,7%) 
definiu como aquela ferida com drenagem persistente por mais 
do que 5 dias de pós-operatório; enquanto outros definiram 
como a duração maior em qualquer tempo maior do que 1 dia 
até 14 dias de pós-operatório [10]. Weiss e Krackow estavam 
entre os primeiros a tentar definir a drenagem persistente [1]. 
Vários outros autores definiram posteriormente a drenagem 
persistente da ferida pelo tempo, tipo de exsudato (seroso, san-
guíneo, purulento, etc.), local (ferida ou drenagem de sucção) e 
presença de microrganismos da cultura. Veja a Tabela 1 abaixo 
para uma lista de definições predominantes que foram desen-
volvidas.
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QUESTÃO 9: Qual é a definição de drenagem persistente da ferida?

RECOMENDAÇÃO: Não há uma definição validada sobre “drenagem persistente da ferida”. Na ausência de tais dados, definimos a dre-
nagem persistente da ferida como qualquer drenagem de fluido continuada do local da cirurgia, que ocorre além de 72 horas da cirurgia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:78%, Discordam:17%, Abstenção:5% (Grande maioria, Consenso Forte) 

Weiss [1] 

Saleh [6] 

Jaberi [2]

Butt [11]

Hansen [12] 

Parvizi [5]
(2013 ICM on PJI)

1993

2002

2008

2011

2013

2013

597

2.305

11.785

77

109

 n/a 

1. Drenagem por 4 dias consecutivos pós-op 5
2. Drenagem que absorve signitivamente em curativo 
de gaze de 2”x 2”
3. Drenagem que flui do mesmo local ao longo da ferida

2 dias pós-op para casos não infectados e 5,5 dias 
pós-op para casos infectados 

Drenagem além de 48 horas pós-op e que vaza através 
do curativo

Drenagem contínua além de 4 dias pós-op

 

Drenagem contínua além de 3 - 4 dias pós-op

Drenagem contínua do local cirúrgico por mais de 72 
horas pós-op 

ATJ primária e revisão, 1.3%
desenvolveram drenagem persistente

Risco de ISC 12,7 vezes maior para 
feridas que drenam por mais de 5 dias

AT primária e revisão, 2,9%
desenvolveram drenagem persistente

ATJ primária, anestesia local 
periarticular, abordagem subvasto e 
tempo de garrote levou a menos 
drenagem de feridas

ATQ primária e revisão

Forte consenso entre delegados.
Drenagem persistente maior de 5 ou 7 
dias após diagnóstico, deve ser 
re-operado sem demora.

Autor Ano Definição Notas adicionais/Conclusões
Número de

Procedimentos

TABELA 1. Literatura com definições de drenagem persistente da ferida.

AT:Artroplastia total; ATJ: Artroplastia Total do Joelho; ATQ:Artroplastia total de quadril
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QUESTÃO 1: A mobilização precoce após procedimentos ortopédicos está associada a um au-
mento do risco de drenagem da ferida ou ISC / IAP?

RECOMENDAÇÃO: A literatura atual não relata risco aumentado de drenagem de feridas ou ISC/IAP com mobilização precoce após 
procedimentos ortopédicos.
 
NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 4%, Abstenção:2% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

1.19. PREVENÇÃO: FATORES PÓS-OPERATÓRIOS

•   •   •   •   •

JUSTIFICATIVA
A drenagem persistente da ferida após artroplastia total é 

definida como drenagem continuada da incisão cirúrgica por 
mais de 72 horas, pois esse padrão permite uma intervenção 
mais precoce e pode, portanto, limitar as consequências adver-
sas [1]. A drenagem persistente é um sinal importante de que a 
ferida cirúrgica pode se tornar problemática [2,3]. 

A drenagem incisional pós-operatória ocorre em 1% a 10% 
dos pacientes submetidos a artroplastia total primária [4-6]. En-
quanto a drenagem requer monitoramento próximo, a maioria 
dos casos se resolve espontaneamente, sem a necessidade de 
desbridamento cirúrgico [7]. Pacientes com uma ferida drenan-
te no segundo ou terceiro dia de pós-operatório devem perma-
necer no hospital, para um acompanhamento clínico rigoroso 
podendo ser tratados inicialmente com curativos compressivos, 
porque isso normalmente envolve as camadas superficiais [2]. 
No entanto, como a drenagem persistente por mais de 72 horas 
pode representar problemas mais graves, como isquemia de gor-
dura ou um defeito capsular, pode ser necessária a intervenção 
cirúrgica para evitar complicações infecciosas [2]. 

A fisioterapia, especificamente para a amplitude de movi-
mento do joelho, deve ser temporariamente limitada por 24 a 
48 horas. O movimento passivo contínuo deve ser evitado, ou 
pelo menos limitado, uma vez que é sabido que a flexão além 
dos 40 graus reduz a saturação transcutânea de oxigênio sobre a 
incisão após ATJ [8]. Esses parâmetros limitados de amplitude 
de movimento não mostraram aumento da incidência de infec-
ção quando comparados a pacientes tratados com imobilização 
completa [8]. 

O estado de anticoagulação também deve ser revisto, e é 
importante considerar a interrupção por curto prazo. A hemos-
tasia, no contexto de procedimentos ortopédicos, previne a for-
mação de hematomas e a drenagem persistente [2]. Pacientes 
tratados com heparina de baixo peso molecular (HBPM), para 
profilaxia contra TVP, mostraram tempos mais longos para ter 
uma ferida cirúrgica seca, em comparação com aqueles tratados 
com aspirina e compressão mecânica ou Coumadin [7]. Diante 
disso, é prudente interromper temporariamente a anticoagula-
ção com HBPM, ou outra anticoagulação química, mas continuar 
com a profilaxia mecânica contra TVP. 

Com base na revisão da literatura relacionada à drenagem 
persistente da ferida, não encontramos evidências que vinculem 
a mobilização precoce do paciente ao risco aumentado de dre-
nagem e/ou infecção da ferida. Considerando o fato de que a 
deambulação precoce dos pacientes é extremamente útil para 
prevenir complicações como a TVP e melhorar o resultado fun-
cional, ainda achamos que a deambulação precoce beneficia o 
paciente, com efeitos colaterais mínimos ou inexistentes.
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QUESTÃO 2: É necessário que o paciente adie a realização de um procedimento odontológico 
invasivo após a artroplastia total?

RECOMENDAÇÃO: Na ausência de evidências, recomendamos que os procedimentos odontológicos invasivos não urgentes, se possível, 
sejam postergados até que a osteointegração dos componentes não cimentados esteja completa.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 82%, Discordam: 10%, Abstenção: 8% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA
A IAP ocorre quando as bactérias são semeadas na prótese 

através da corrente sanguínea a partir de uma fonte anatômica 
distante. Estima-se que a infecção hematogênica pode causar 
quase um terço de todos os casos de IAPs [1]. Em pacientes com 
próteses articulares, os procedimentos odontológicos têm sido 
historicamente considerados uma preocupação por produzir 
uma bacteremia transitória que poderia causar a IAP hematogê-
nica [2,3]. Contribuindo para essa preocupação estão relatos de 
casos na literatura que tentaram vincular a IAP temporalmente 
aos procedimentos odontológicos [4-12]. Tais infecções geral-
mente envolvem organismos anaeróbicos que poderiam ser es-
perados como parte da flora dentária normal.

Dadas estas preocupações quanto a possível IAP hematogê-
nica de origem oral, surgiram dúvidas em relação ao valor da 
profilaxia antibiótica em pacientes com artroplastia que sejam 
submetidos a procedimentos odontológicos [13]. Tanto a Aca-
demia Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS) quanto a 
American Dental Association (ADA) publicaram diretrizes com 
relação a tal profilaxia. O mais recente, desenvolvido pela AAOS 
e pela ADA em conjunto, foi emitido em 2012 [14,15]. No en-
tanto, esta última diretriz não faz nenhuma declaração definitiva 
a favor ou contra a profilaxia antibiótica em pacientes com ar-
troplastia antes dos procedimentos odontológicos. 

Recomendações gerais indicam que as evidências são limi-
tadas para apoiar a prática de antibioticoprofilaxia de rotina, 
para todos os pacientes odontológicos com implantes protéti-
cos. Também são inconclusivas as evidências a favor ou contra 
o uso de antimicrobianos orais tópicos. Há uma recomendação 
forte (consenso unânime) para manutenção da higiene oral ade-
quada em pacientes com substituição total da articulação. Mais 
recentemente, em 2016, a AAOS e a ADA co-emitiram Critérios 
de Uso Apropriado para este tópico [16]. As ações recomen-
dadas parecem defender uma abordagem individualizada para 
pacientes com base no procedimento odontológico planejado, o 
estado imunonológico e o controle glicêmico do paciente, se for 
diabético. Pode-se argumentar que muitas das conclusões deste 
último relatório não passam de opiniões/consensos de especia-
listas. 

Uma revisão sistemática da literatura nessa área resultou em 
90 estudos individuais, dos quais 9 [10,11,17-23] foram consi-

derados adequados para inclusão. Seis estudos corresponderam 
a um nível de evidência de grau IV, dois estudos ao nível III e um 
estudo ao nível I. Medidas metodológicas mostraram uma baixa 
qualidade geral dos estudos incluídos, com uma mediana de 6 
(variação de 4 a 7) para séries de casos [10,11,17–20]. A quali-
dade metodológica de Berbari et al. [21], Skaar et al. [22] e Kao 
et al. [23] mostraram grande heterogeneidade em termos de de-
senho e avaliação de resultados e, principalmente, baixa qualida-
de metodológica. Três dos estudos eram de natureza prospectiva 
e os demais eram retrospectivos, sendo seis deles de séries de 
casos, dois casos-controle e apenas um estudo de coorte retros-
pectivo. Todos foram conduzidos entre 1980 e 2016, 7 foram 
conduzidos entre pacientes tratados em uma única instituição 
e 2 incluíram dados coletados de bancos de dados (Registro Na-
cional de Taiwan [23] e Registro do Medicare [22]). Nenhum 
dos estudos sugeriu e/ou indicou o adiamento da realização de 
um procedimento odontológico invasivo após uma artroplastia. 
Consequentemente, ainda há evidências limitadas a favor ou 
contra o uso de profilaxia antibiótica antes de um procedimento 
odontológico em pacientes com artroplastia. Embora alguns ar-
tigos retrospectivos tenham associado extensivos procedimen-
tos odontológicos com IAP [10,11], um estudo prospectivo de 
caso-controle descobriu que nem os procedimentos odontoló-
gicos de baixo risco nem de alto risco estavam associados à IAP 
[21]. Nesse estudo, Berbari et al. estudaram prospectivamente 
a profilaxia dentária em 339 pacientes com IAP com 339 con-
troles. Eles descobriram que a profilaxia antibiótica antes de um 
procedimento cirúrgico não conferiu nenhum benefício em ter-
mos de redução da incidência de IAP. No entanto, os autores ad-
mitem que os números estudados podem não ter sido suficientes 
para detectar um pequeno aumento na IAP após procedimentos 
odontológicos [21]. 

A questão de se submeter a um procedimento odontológico 
logo após a AT aumentar o risco de semeadura do implante e a 
potencial IAP não foi estudada. Conceber um estudo que exami-
nasse esta questão seria um desafio. Nós especulamos que a se-
meadura de um implante é mais provável de ocorrer se o mesmo 
ainda não estiver osteointegrado. Assim, em pacientes subme-
tidos a artroplastia não cimentada, o atraso nos procedimentos 
odontológicos invasivos, não urgentes, pode minimizar o risco 
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de semeadura, sem expor o paciente a qualquer risco.
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QUESTÃO 3: Qual é o papel dos antibióticos profiláticos para procedimentos invasivos (dentá-
rio, gastrointestinal (GI), urológico, etc.) na presença de uma artroplastia, para prevenir IAP?

RECOMENDAÇÃO: Não há papel para a administração profilática de antibióticos de rotina antes dos procedimentos odontológicos ou 
geniturinários (GU). Há evidências limitadas de que alguns procedimentos GI podem estar associados ao risco de IAP subsequente.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 64%, Discordam: 28%, Abstenção:8% (Maioria Simples, Consenso Fraco) 

JUSTIFICATIVA

Procedimentos dentários

Foi demonstrado que a bacteremia transitória ocorre após 
procedimentos odontológicos [1,2]. Existe um risco teórico de 
uma semeadura hematogênica da articulação protética após uma 
bacteremia transitória, mas isso não é necessariamente confir-
mado na literatura [3,4]. Além disso, há dois estudos que mos-
tram nenhuma diferença na taxa de IAP entre os pacientes que 
receberam profilaxia antibiótica e aqueles que não receberam. 
Em um estudo prospectivo de caso-controle de 339 pacientes, 
Berbari et al. mostraram que não houve redução estatisticamen-
te significativa nas taxas de IAP em pacientes que receberam 
profilaxia com antibióticos [5]. Em um grande estudo de coorte 
retrospectivo, Kao et al. identificaram 57.066 pacientes que se 

submeteram a tratamento odontológico após artroplastia total 
e parearam essa coorte com pacientes submetidos à artroplastia 
e que não realizaram procedimentos odontológicos. Os autores 
não encontraram diferença significativa na taxa de IAP entre os 
dois grupos e, além disso, não houve diferença na taxa de IAP 
para aqueles que receberam profilaxia com antibióticos e aque-
les que não receberam [6]. Com essa evidência em mente, não 
há atualmente suporte para o uso de antibiótico de rotina para 
profilaxia contra IAP, em pacientes submetidos a procedimen-
tos odontológicos.

Procedimentos Genitourinários (GU)

     Procedimentos GU, incluindo a ressecção transuretral 
da próstata (RTUP), cistoscopia, dilatação uretral, implante de 
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stent ureteral e biópsia prostática transretal, demonstraram es-
tar associados a bacteremia transitória [7–13] e há um risco teó-
rico de semeadura da articulação protética, via disseminação he-
matogênica. A literatura sobre o desenvolvimento subsequente 
de IAP após procedimentos GU é limitada. Vários relatos de ca-
sos documentaram a IAP após a RTUP [14] [15]. Em um estudo 
prospectivo, controlado por casos, Gupta et al. mostraram que 
não houve aumento do risco de IAP para pacientes submetidos 
a procedimentos GU. Eles também observaram que os antibióti-
cos profiláticos não diminuíram a taxa de IAP, embora deva ser 
notado que uma baixa porcentagem de pacientes, em ambos os 
grupos, recebeu antibióticos profiláticos (1% e 2%, respectiva-
mente) [16].

Procedimentos Gastrointestinais
 
Procedimentos gastrointestinais, incluindo endoscopia 

gastrointestinal, colonoscopia e signoidoscopia, têm demons-
trado produzir bacteremia transitória [17-19], mais comumen-
te em pacientes que estão em um estado imunocomprometido 
[20,21]. Existem vários estudos de pequena escala e relatos de 
casos que mostraram uma associação com IAP em pacientes 
após procedimentos gastrointestinais invasivos [22-25]. Atual-
mente, há apenas um único estudo de caso-controle, que mos-
trou que a esôfago-gastro-duodenoscopia com biópsia aumentou 
o risco de desenvolver IAP (odds ratio (OR): 4, IC 95%, 1,5 a 
10) [26]. Embora possam ser necessários antibióticos profiláti-
cos nesta situação e em pacientes de alto risco, é necessária uma 
investigação mais aprofundada para determinar se antibióticos 
profiláticos são necessários em todos os pacientes submetidos 
a procedimentos gastrointestinais invasivos e se o seu uso dimi-
nuirá com sucesso o risco de IAP.
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JUSTIFICATIVA
Os riscos versus benefícios dos agentes profiláticos do TEV 

em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos, parti-
cularmente a artroplastia total (AT), permanecem controver-
sos. As diretrizes atuais da Academia de Cirurgiões de Tórax 
(ACCP) está em concordância com as diretrizes da Academia 
Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS) para profilaxia 
de TEV. Recomendam profilaxia farmacológica ao invés de não-
profilaxia, mas não fornecem suporte a favor ou contra qualquer 
agente farmacológico específico [1]. As diretrizes mais recentes 
do ACCP 2012 também recomendam a profilaxia farmacológica 
em todos os pacientes sem alto risco de sangramento, mas não 
especificam um agente [2,3]. Os agentes farmacológicos comu-
mente usados   para profilaxia após artroplastia total incluem as-
pirina, antagonistas da vitamina K (varfarina), anticoagulantes à 
base de heparina (incluindo heparinas de baixo peso molecular 
[HBPM], enoxaparina ou dalteparina), anticoagulantes orais di-
retos (rivaroxabana ou apixabana) e inibidores diretos da trom-
bina (dabigatrana) [4].

A drenagem persistente de feridas, o sangramento e a for-
mação de hematomas têm sido associados à IAP [5,6]. Portanto, 
o equilíbrio entre risco trombótico e risco de sangramento tor-
na-se primordial na seleção da profilaxia adequada do TEV no 
pós-operatório. 

Uma revisão de literatura foi realizada utilizando o Pub-
Med e Cochrane Database of Systematic Reviews. Os termos do 
Medical Subject Headings (MeSH) “tromboembolismo venoso”, 
“profilaxia”, “artroplastia” e “infecção” foram pesquisados. Os 
estudos foram identificados como relacionados ao TEV e artro-
plastia com base em seu título e resumo. Eles foram revisados   
e incluídos se a medida de desfecho relatada fosse IAP ou ISC.

A drenagem de feridas, o sangramento e a formação de he-
matomas têm sido associados à IAP [5,6]. Portanto, o equilíbrio 
entre risco trombótico e risco de sangramento torna-se primor-
dial na seleção da profilaxia adequada de TEV no pós-operatório. 

Uma revisão de literatura foi realizada utilizando o PubMed 
e Revião Sistemática do Cochrane. Os termos pesquisados do 
Medical Subject Headings (MeSH) foram “tromboembolismo 
venoso”, “profilaxia”, “artroplastia” e “infecção”. Os estudos fo-
ram identificados como relacionados ao TEV e artroplastia com 
base em seu título e resumo. Eles foram revisados   e incluídos se 
a medida de desfecho relatada fosse IAP ou ISC.
 
Heparina de Baixo Peso Molecular 

As diretrizes da ACCP de 2012 sugerem o uso de HBPM 
para a profilaxia pós-operatória do TEV, devido aos extensos da-
dos que sustentam sua eficácia e segurança na literatura médica 
[7]. No entanto, há evidências conflitantes na literatura ortopé-
dica sobre a taxa de complicações com seu uso após artroplastia 
total. Múltiplos estudos na literatura ortopédica recente suge-

rem que a HBPM após artroplastia pode resultar em aumento da 
incidência de ISC/ IAP e de complicações da ferida. Kulshrestha 
et al. [8] randomizaram pacientes submetidos à artroplastia to-
tal primária de joelho (ATJ) para receberem profilaxia de roti-
na com HBPM ou estratificados conforme o risco da Sociedade 
Americana de Anestesiologistas (ASA), para risco padrão e uso 
seletivo de HBPM em pacientes de alto risco. Eles descobriram 
que os pacientes com HBPM tinham quase oito vezes o risco de 
complicações da ferida em comparação com os pacientes estra-
tificados pelo ASA. Patel et al. [6] descobriram que a HBPM, 
em comparação com o AAS e a varfarina, era um fator de risco 
independente para a drenagem prolongada da ferida após a ar-
troplastia total primária. Um estudo de coorte prospectivo do 
Global Orthopaedic Registry (GLORY) mostrou uma taxa signi-
ficativamente maior de ISCs em 1.561 pacientes que receberam 
dosagem profilática de HBPM (1,6% de ISC) em comparação 
com 2.194 pacientes recebendo varfarina terapêutica com ou 
sem terapia de apoio (0,6% de ISC) [9].  Burnett et al. [10] es-
tudaram 290 pacientes submetidos à ATJ que receberam HBPM 
por 10 dias no pós-operatório e 3,4% necessitaram de retorno 
ao centro cirúrgico por complicações da ferida. No entanto, vá-
rios outros estudos, incluindo o  RECORD 1-4, que são ECRs, 
não encontraram diferença nas taxas de ISC/IAP em pacientes 
submetidos à artroplastia total que receberam rivaroxabana ou 
enoxaparina [11-14].

Inibidores do Fator Xa 

Existem evidências conflitantes na literatura atual sobre 
as taxas de ISC e IAP em pacientes com artroplastia total que 
recebem inibidores do fator Xa, em comparação com outras 
profilaxias farmacológicas. Duas metanálises recentes de ECRs 
não encontraram diferença nas taxas de ISC/IAP em pacientes 
com artroplastia total que receberam rivaroxabana versus eno-
xaparina [11,15]. Vários outros estudos retrospectivos também 
encontraram taxas semelhantes de IAP e infecções superficiais 
em pacientes recebendo rivaroxabana e enoxaparina [7,16,17]. 
Agaba et al. [18] realizaram uma revisão retrospectiva de 25.966 
pacientes submetidos à artroplastia total do quadril (ATQ) rece-
bendo um único medicamento para profilaxia de TEV do Ban-
co de dados de Cuidados de Saúde Humana entre 2007 e 2016. 
2,12% dos pacientes receberam AAS, 26,15% enoxaparina, 
46,25% varfarina, 1,3% apixabana, 3,37 fondaparinux e 20,81% 
rivaroxabana. Eles descobriram que a rivaroxabana tinha o me-
nor risco de IAP [18]. No entanto, vários estudos também en-
contraram um aumento do risco de ISC precoce que rnecessitou 
reoperação após a artroplastia, com o uso de rivaroxabana em 
comparação com a enoxaparina [19,20].

Inibidores diretos da trombina

Autores: Ronald Huang, James J. Purtill, I. Remzi Tozun 

QUESTÃO 4: O tipo de profilaxia do tromboembolismo venoso (TEV) influencia o risco de ISC/
IAP em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Sim. Na maioria dos estudos avaliando a profilaxia de TEV em pacientes submetidos à artroplastia total, a aspirina 
parece resultar em menor risco de ISC/IAP do que os anticoagulantes (antagonistas da vitamina K, produtos à base de heparina, inibido-
res do fator Xa e inibidores diretos da trombina).
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As evidências sobre os inibidores diretos da trombina tam-
bém não são claras. Vários estudos descobriram que o uso de da-
bigatrana após artroplastia total leva à drenagem prolongada da 
ferida e aumenta o risco de ISC/IAP. Gill et al. [21] encontraram 
uma taxa de 7% de reoperação para infecção da ferida com a pro-
filaxia com dabigatrana, após artroplastia total, em comparação 
com 1% com um protocolo de dalteparina durante internação e 
AAS após a alta. Aquilina et al. [22] estudaram prospectivamen-
te uma coorte de 110 pacientes com AT e encontraram média 
de 6,6 dias de drenagem da ferida com dabigatran versus 3,4 
dias com AAS. Outros estudos também encontraram períodos 
mais longos de drenagem da ferida em pacientes que receberam 
profilaxia com dabigatrana em comparação com apixabana, eno-
xaparina e aspirina [23,24]. Bloch et al. [24] encontraram 20% 
de taxa de drenagem da ferida em pacientes com artroplastia 
total, após a introdução do uso de profilaxia com dabigatrana em 
comparação com 5% quando se utilizava um regime multimodal 
de HBPM, durante a internação e AAS após a alta. No entanto, 
o RE-NOVATE (estudo clínico examinando: “etexilato de dabi-
gatrana comparado à enoxaparina na prevenção de TEV após 
a ATQ”) e RE-NOVATE 2 comparando a dabigatrana com eno-
xaparina para profilaxia após a ATQ, não encontraram diferença 
nas taxas de infecção da ferida [25].

 
Varfarina 

Muitos estudos recentes mostraram que as taxas de ISC/
IAP em pacientes com artroplastia total que receberam profila-
xia com varfarina são significativamente mais altas do que aque-
las nos pacientes que receberam profilaxia com AAS. Sachs et al. 
[26] estudaram 785 pacientes tratados sem qualquer profilaxia 
farmacológica em comparação com 957 pacientes tratados com 
varfarina, no pós-operatório, e encontraram taxas semelhantes 
de TEV, mas duas vezes a taxa de infecção no grupo da varfari-
na (0,6% vs .0,3%). Huang et al. [27] realizaram um estudo de 
coorte retrospectivo, em instituição única, com 25.372 pacien-
tes com artroplastia total recebendo varfarina ajustada a uma 
taxa normalizada internacional (INR) de 1,8 a 2,0 versus 4.898 
pacientes com artroplastia total recebendo AAS e encontraram 
uma taxa de IAP aos 90 dias, de 1,23% no grupo da varfarina., 
comparado a 0,22% no grupo do AAS. Outros estudos também 
encontraram drenagem prolongada da ferida e taxas de IAP sig-
nificativamente elevadas com a varfarina, em comparação com 
o AAS após a artroplastia total primária [28-30]. No entanto, 
Deirmengian et al. [31] não encontraram diferença nas taxas de 
ISC de 90 dias em pacientes com artroplastia total de revisão que 
receberam AAS versus varfarina, mas descobriram que o AAS 
era mais eficaz na prevenção de TEV. Comparando varfarina a 
outros anticoagulantes, a evidência é menos clara. Como discu-
tido acima, Wang et al. [9] estudaram pacientes submetidos a 
artroplastia primária no Registro Ortopédico Global e encontra-
ram taxas significativamente menores de infecção superficial e 
profunda em pacientes que receberam profilaxia com varfarina 
em comparação com a enoxaparina. Cafri et al. [32] não encon-
traram diferença significativa nas taxas de ISC após 90 dias entre 
os grupos que receberam AAS 325 mg uma vez ao dia, fondapa-
rinux 2,5 mg ao dia, LMWH 30 mg duas vezes ao dia ou 40 mg 
ao dia e varfarina (meta INR 1,5 a 3,0) em uma coorte de 30.499 
pacientes do Registro Total de Substituição Articular da Kaiser 
Permanente.

Aspirina 

Como discutido acima, muitos estudos demonstraram ta-
xas mais baixas de ISC/IAP na profilaxia com AAS em compa-
ração com a profilaxia com varfarina. Outros estudos também 
demonstram taxas mais baixas de infecção e problemas de fe-
rida com o AAS versus outros anticoagulantes. Kulshrestha et 
al. [8] randomizaram 450 casos de ATJ para anticoagulação de 

rotina com 40 mg de enoxaparina diária e 450 casos de ATJ es-
tratificados por risco, com AAS em pacientes de baixo risco ou 
enoxaparina em pacientes de risco elevado. Nos pacientes que 
receberam enoxaparina, houve quase oito vezes o número de 
complicações da ferida. Garfinkel et al. [33] encontraram taxas 
significativamente maiores de sangramento e complicações de 
ferida com a rivaroxabana em comparação com o AAS.

Conclusão

Os efeitos de anticoagulantes específicos nas ISC/IAPs 
pós-operatórias permanecem incertos. Taxas de ISC/IAP com 
profilaxia com AAS parecem ser menores do que as taxas com 
anticoagulantes. No entanto, há pouca evidência de nível I para 
apoiar as diferenças no risco de ISC/IAP entre os modos de 
profilaxia farmacológica para o TEV. Embora muitos ECRs te-
nham sido realizados para avaliar a eficácia de vários agentes 
farmacológicos na prevenção do TEV e seus efeitos em outras 
complicações importantes, como sangramento e morte, poucos 
relatam a incidência de ISC e IAP em seus grupos de tratamento. 
Além disso, as definições de ISC/IAP são heterogêneas entre os 
estudos, dificultando a comparação das taxas de infecção. Final-
mente, várias dosagens dos diferentes agentes farmacológicos 
precisam ser estudadas para determinar seu efeito nas taxas de 
ISC/IAP.
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vention of venous thromboembolism after total knee arthroplasty. J 
Arthroplasty. 2017;32:3524–3528.e1. doi:10.1016/j.arth.2017.05.042.

[33] Garfinkel JH, Gladnick BP, Roland N, Romness DW. Increased inciden-
ce of bleeding and wound complications with factor–xa inhibitors after 

total joint arthroplasty. J Arthroplasty. 2017;33:533–536. 

•   •   •   •   •

1.20. PREVENÇÃO: AMBIENTE HOSPITALAR

JUSTIFICATIVA
Estudos prévios de várias disciplinas cirúrgicas demons-

traram um aumento do risco de ISC secundária a hospitaliza-
ção pré-operatória prolongada [1-7]. Esses achados podem ser 
confundidos com comorbidades conhecidas por aumentar o ris-
co de ISC e que requerem otimização em ambiente hospitalar, 
antes da intervenção cirúrgica [5]. Considerando isso, deve-se 
reconhecer também que há risco de exposição e colonização de 
microrganismos patogênicos em ambientes hospitalares [6,8].

Quantitativamente, não há consenso sobre a definição de 
internação prolongada antes da artroplastia eletiva. Estudos re-
latam isso como cirurgia-dia e no mesmo dia [9-11], dias antes 

(mais de dois, três, mais de três ou mais de quatro dias), media-
na do tempo de espera pré-operatório, ou sem período de tem-
po exato [1,12–17]. Apesar disso, todos concordam que há uma 
correlação positiva entre o tempo de internação pré-operatória 
e o aumento do risco de ISC ou IAP. 

Um estudo de caso-controle de Lee et al. revisando os fato-
res de risco para ISC, entre pacientes idosos ortopédicos, desco-
briu que a admissão no dia da cirurgia foi associada a diminuição 
do risco de ISC (odds ratio (OR): 0,42, IC 95%, 0,24 a 0,74, p = 
0,002) em uma análise bivariada [9].

Uma análise multivariada conduzida no mesmo grupo de 
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estudo constatou que o único preditor independente de ISC foi 
a admissão originada de uma unidade de saúde (uma casa de 
repouso, unidade de reabilitação ou outro hospital) (OR: 4,35, 
IC 95%, 1,64 a 11,11, p = 0,003) [9]. Além disso, em um estudo 
de série de 3.672 casos de ATQ primárias, Maoz et al. relataram 
a cirurgia não no mesmo dia como um fator de risco significa-
tivo para IAP (OR: 4,16, IC 95%, 1,44 a 12,02, p = 0,008) [10] 
após análise multivariada. Utilizando estudos que analisaram a 
infecção na cirurgia da coluna vertebral como comparação, os 
casos infectados tiveram um maior tempo de permanência no 
pré-operatório em comparação com os casos não infectados 
(média de 2,4 vs.0,9 dias, p = 0,002) [12]. O risco de ISC/IJP 
para pacientes com ATQ/ATJ aumenta com permanência pré-
-operatória maior do que três dias (OR: 1,81, IC 95%, 1,15 a 2,84, 
p = 0,03) [4,13,15]. 

Recomenda-se que a hospitalização pré-operatória seja 
mantida tão curta quanto possível em um esforço para reduzir 
o risco de ISC/IAP [7,18,19]. Sugere-se que a admissão de pa-
cientes para um procedimento eletivo como ATQ seja evitada 
antes do dia da cirurgia [11], dado que um atraso maior para a 
operação é um fator de risco independentemente significativo 
para ISC [20].
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JUSTIFICATIVA
As ISC são complicações desastrosas na cirurgia ortopédi-

ca, que sobrecarrega os sistemas de saúde, aumentando a mor-
bidade, a mortalidade e o custo do tratamento dos pacientes. 
Aproximadamente 50% das ISC podem ser prevenidas seguin-
do estratégias baseadas em evidências recomendadas para sua 
prevenção [1]. O Staphylococcus aureus é o organismo mais co-
mum isolado em ISC ortopédicas, sendo responsável por apro-
ximadamente 30 a 40% dos casos em várias séries [2-4]. Mais 
importante, o aumento da incidência de MRSA, que tem sido 
relatado em 10 a 35% das ISC ortopédicas, é um motivo de preo-
cupação [2,5,6]. Múltiplas estratégias têm sido recomendadas 
para a prevenção de ISC, incluindo preparo cirúrgico das mãos, 
preparo do local cirúrgico, profilaxia antibiótica perioperatória 
e intervenções multimodais para certos organismos altamente 
resistentes, especialmente o MRSA [7,8]. Essas intervenções 
multimodais, também chamadas de “pacotes”, incluem triagem 
pré-operatória de pacientes, isolamento de portadores, precau-
ções de contato, descolonização e uso judicial de antibióticos. 
Tem-se provado que esses pacotes são muito eficazes na redu-
ção das taxas de transmissão de portadores e ISC causados   por 
organismos resistentes, especialmente MRSA [9], e prevenção 
de surtos de outros organismos resistentes a múltiplos medica-
mentos como o ERV e organismos produtores de beta lactamase 
de espectro estendido, como E. Coli, Klebsiella, Acenitobacter, 
etc. [10]. Em um estudo conduzido durante um período de 18 
meses envolvendo unidades cirúrgicas multi-especializadas de 
um hospital de ensino suíço, a implementação de tais medidas 
de controle de infecção por MRSA levou a níveis extremamente 
baixos como 0,77% (169 de 21.754) de taxa global de infecção 
por MRSA [11].

A transmissão da infecção em um hospital ocorre de pacien-
te para paciente, através de profissionais da saúde transitoria-
mente colonizados, contato com superfícies contaminadas e dis-
persão aérea. As medidas de isolamento são fundamentais para 
interromper esta transmissão. O papel do isolamento de pacien-
tes com infecção ativa e aqueles que são portadores de organis-
mos altamente resistentes em salas individuais e seu efeito sobre 
o risco de subsequente ISC/IAP foi discutido nesta revisão.

No início, é importante entender se a colonização com esses 
organismos de alto risco aumenta as chances de ISC/IAPs subse-
quentes. Vários estudos [12–14] concluíram que a colonização 
por S. aureus e MRSA é um importante fator de risco para ISC 
após cirurgias ortopédicas. Em um estudo recente envolvendo 
4.148 pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas ortopédi-
cas, Nakamura et al. [2] verificaram que pacientes com S. aureus 
nasal tiveram uma incidência significativamente maior de ISC 
(1,16%) em comparação aos não portadores (0,39%). Em uma 
revisão sistemática de Levy et al. [14], incluindo cinco estudos, 

estabeleceram que a colonização nasal de S. aureus (incluindo 
MRSA) é um importante fator de risco para ISC ortopédicos. 
Embora isso seja verdade para a infecção por S. aureus e MRSA, 
uma relação de causa e efeito para ISC não foi estabelecida para 
colonização por outros organismos resistentes a múltiplos medi-
camentos. Isso pode ser explicado pelo fato de que as cepas co-
lonizadoras desses organismos diferem em sua patogenicidade 
daquelas que causam o surto, causando ISCs e outras infecções 
hospitalares [15].

O segundo aspecto é determinar a eficácia do isolamento do 
paciente em quartos individuais para reduzir o risco de ISC/IAP 
subsequentes. Como as estratégias de isolamento incluem con-
comitantemente a implementação de técnicas de rastreamento/ 
vigilância, com ou sem descolonização, juntamente com a higie-
ne das mãos e precauções de contato (como o uso de aventais, 
luvas, etc.), é difícil determinar o papel do isolamento separa-
damente. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica abrangente para 
estudos que avaliam o papel do isolamento de pacientes infec-
tados/colonizados e as taxas de ISC, em pacientes submetidos a 
cirurgias ortopédicas. A maioria desses estudos era referente a 
MRSA e envolvia múltiplas intervenções (incluindo vigilância, 
isolamento de contato, descolonização e profilaxia antibiótica) 
para controle de MRSA. De 24 estudos revisados, 15 que avalia-
ram a eficácia do rastreamento e descolonização de S. aureus / 
MRSA foram excluídos porque o “isolamento do paciente” não 
foi especificamente realizado ou mencionado. Após a leitura dos 
artigos selecionados, nove estudos [9,16-23] foram escolhidos 
para esta revisão, e todos forneceram evidências conclusivas de 
que intervenções multimodais foram eficazes na redução da ISC 
causada por MRSA. A análise dos dados combinados desses es-
tudos mostrou que as medidas de controle de MRSA (incluindo 
o isolamento) levaram à redução na taxa de ISC de 1,14% (199 
de 17.457) para 0,38% (128 de 33.328). Em outro estudo in-
tervencionista prospectivo de Sankar et al. [24], pacientes sub-
metidos a artroplastia de quadril ou joelho foram submetidos a 
triagem pré-admissão por MRSA. Pacientes positivos receberam 
terapia de descolonização tópica e sua admissão foi adiada até 
que três coletas consecutivas, de três locais do corpo, fossem ne-
gativas. Após a aplicação deste protocolo, eles encontraram uma 
redução significativa na incidência geral de infecções associadas 
aos cuidados de saúde (de 8,5% para 3,5%) e no tempo médio de 
internação (de 10,43 dias para 9,47 dias).

Na última diretriz da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
para prevenção de ISC, recomendou-se fortemente que os pa-
cientes submetidos à cirurgia ortopédica, portadores de S. au-
reus nasais deviam ser descolonizados com pomada de mupi-
rocina a 2%, com ou sem lavagem do corpo com gluconato de 
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clorexidina [7]. Da mesma forma, em uma revisão sistemática 
de medidas preventivas para infecções associadas à MRSA, Kock 
et al. [25] concluíram que a terapia de descolonização baseada 
em mupirocina deve ser considerada para portadores de S. au-
reus que irão para cirurgia ortopédica. 

Para alcançar o impacto ideal, essas medidas de isolamento 
devem ser implementadas juntamente com a higiene das mãos, a 
educação dos profissionais de saúde e o uso racional de antibió-
ticos. De fato, em um estudo prospectivo de Spence et al. [26] 
onde todos os pacientes foram alojados em quartos individuais e 
as boas práticas de higiene das mãos foram seguidas, verificou-
-se que “precauções de contato” adicionais para portadores de 
MRSA assintomáticos não tiveram efeito na taxa de infecções 
por MRSA adquiridas no hospital e foram relativamente caras. 
Muitos países introduziram diretrizes rígidas como parte de 
políticas nacionais para reduzir as taxas de infecções hospitala-
res, especialmente aquelas causadas por organismos resistentes, 
como MRSA. A política de “busca e destruição”, que foi imple-
mentada em países como Holanda, Bélgica, Alemanha e Suécia, 
para controlar e manter baixos níveis endêmicos de MRSA, in-
clui a triagem de pacientes na admissão por MRSA, contato de 
isolamento para MRSA positivo, quartos individuais, isolamento 
preventivo e triagem de pacientes de alto risco, descolonização e 
triagem de acompanhamento, triagem de profissionais de saúde 
e suspensão do trabalho até a descontaminação [27]. Da mesma 
forma, a implementação de uma estratégia de “busca e isolamen-
to” em uma região hiperendêmica para MRSA foi relatada como 
causadora de redução significativa na bacteremia por MRSA de 
0,64 a 0,30 por 1.000 internações [28].

As culturas de vigilância ativa (CVA), que envolvem a tria-
gem universal de todos os pacientes, independentemente de exi-
birem sinais ou sintomas de infecção, para detectar pacientes 
infectados e colonizados, têm se mostrado eficazes no controle 
da disseminação de MRSA e VRE [29]. No entanto, a Associa-
ção para Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia 
(APICE) e a Sociedade para Epidemiologia da Saúde da América 
(SHEA) não apoiam mandatos legislativos para o uso de CVA 
[30]. A “vigilância direcionada” baseada nos fatores de risco 
dos pacientes é quase igualmente tão eficaz e mais eficiente em 
termos de custo, quando comparada à triagem universal [31]. 
Vários fatores de risco para colonização por MRSA incluem 
hospitalização ou cirurgia prévia, terapia prévia com quinolo-
nas ou cefalosporinas, idade avançada, diálise, doença crônica 
subjacente, residência em instituição de longa permanência, ec-
zema ou psoríase, história de promiscuidade ou prisão, escaras 
de pressão e abuso de drogas intravenosas [32]. 

Embora tenha sido publicada literatura adequada sobre 
MRSA, muito poucos estudos avaliaram o papel do isolamen-
to de pacientes infectados com outros organismos resistentes a 
múltiplos medicamentos como ERV, ESBLs (E. coli e Klebsiella), 
Acinetobacter e Pseudomonas resistentes a múltiplos fármacos, 
etc. na prevenção de ISC. Esses organismos tornam-se cada vez 
mais significativos no cenário da unidade de terapia intensiva 
(UTI), e não no ambiente da enfermaria. As precauções de con-
tato e o isolamento do paciente provaram ser os pilares das me-
didas de controle a serem realizadas durante um surto [33], mas 
o papel do isolamento rotineiro de pacientes portadores desses 
agentes, na prevenção de ISC e outras infecções é desconheci-
do. Tem sido sugerido que as cepas de surto desses organismos 
multi-resistentes podem ser diferentes das cepas colonizadoras 
em termos de transmissibilidade e capacidade de sobreviver em 
superfícies epiteliais [15]. A espécie Acinetobacter é uma fonte 
cada vez mais importante de infecção nosocomial nos últimos 
anos, responsável por até 20% de ISC após cirurgias ortopédi-
cas [3] e é capaz de causar outras infecções hospitalares, como 
pneumonia, meningite e bacteremia [34]. Gogou et al. [35] re-
lataram um surto por Acinetobacter baumanii resistente a car-
bapenêmicos, na enfermaria de ortopedia, com 29 casos relata-

dos dentro de 2 anos, apesar de medidas de controle rigorosas, 
eventualmente exigindo a realocação do departamento. A capa-
cidade do organismo de contaminar e sobreviver no ambiente, 
como mesa de tração, lavatórios, drenos de sucção, cateteres, 
etc., tem sido destacada no estudo como causadora de dificulda-
des na erradicação. Tais relatos servem como um lembrete para 
a implementação de medidas de controle imediato na identifica-
ção desses organismos. De acordo com as diretrizes do Comitê 
Consultivo em Práticas de Controle de Infecções dos EUA, pre-
cauções de contato total (incluindo admissão em um quarto de 
paciente único, vestindo um avental e luvas para todas as intera-
ções envolvendo contato com o paciente e descartando-as antes 
de sair do quarto do paciente) devem ser seguidos, para evitar 
a transmissão destes organismos multi-resistentes durante os 
surtos [10]. Evitar superlotação e a falta de pessoal, além da lim-
peza ambiental de rotina, mostraram reduzir a transmissão dos 
mesmos [36-38]. Embora as estratégias de isolamento pareçam 
ter um papel definido na prevenção do surto desses organismos, 
o efeito de sua aplicação rotineira na redução da ISC/IAP orto-
pédicas não está claramente definido. 

Em um estudo recente envolvendo 2.255 pacientes com 
artroplastia, Navalkele et al. [39] concluíram que infecções re-
centes do trato respiratório (nos 30 dias anteriores à cirurgia) 
aumentaram o risco de ISC. Em outra revisão sistemática e me-
ta-análise de fatores de risco para IAP, Zhu et al. [40] não encon-
traram associação significativa entre infecção do trato urinário 
(ITU) e risco de IAP. Embora o papel do isolamento de contato 
em casos de infecções que não sejam aquelas causadas por or-
ganismos multi-resistentes, como ITU, infecções do trato respi-
ratório, infecções de pele, etc., não tenha sido estudado, é um 
protocolo geral, em muitos centros, para manter esses pacientes 
isolados de outros pacientes que serão submetidos a procedi-
mentos ortopédicos eletivos.

Outra estratégia que tem dado resultados benéficos, em prol 
do isolamento de pacientes, é o conceito de um centro ortopédi-
co “cercado”. Isso foi seguido no Reino Unido e envolve a criação 
de enfermarias separadas, onde apenas pacientes submetidos a 
cirurgias ortopédicas limpas e eletivas são admitidos. Exclui-se 
a admissão de pacientes com infecção conhecida ou suspeita, 
pacientes colonizados por organismos multi-resistentes, pacien-
tes com feridas ou abscessos crônicos, pacientes com infecção 
torácica ativa, pacientes submetidos à cirurgia intestinal e pa-
cientes com dispositivos de longa permanência, que precisam de 
tratamento antibiótico no momento da admissão. Encontramos 
três estudos (dois prospectivos e um combinado, prospectivo e 
retrospectivo) nos quais foram implantadas alas ortopédicas ele-
tivas [21-23]. A análise combinada dos dados destes três estudos 
mostra que ala específica foi eficaz em diminuir a taxa de ISC de 
1,31% (57 de 4.347) para 0,35% (32 de 9.230). Em um estudo 
no Reino Unido, Barlow et al. [21] descobriram que a criação de 
uma ala dedicada à artroplastia resultou em uma diminuição na 
incidência de ISC e na redução do tempo médio de internação 
hospitalar entre os pacientes submetidos a artroplastia primária 
do membro inferior. 

Embora a colocação de pacientes em quartos individuais 
ofereça benefícios de controle de infecção, isso não foi compro-
vado por estudos conduzidos no ambiente de UTI ou na situação 
de surtos [41-45]. Em um artigo de revisão de van de Glind et al. 
[46], os autores não conseguiram encontrar uma associação en-
tre quartos individuais de pacientes e taxas reduzidas de infec-
ção. Vários estudos citaram os efeitos negativos do isolamento, 
incluindo ansiedade, depressão e impactos negativos no atendi-
mento, segurança e satisfação do paciente [47-49]. No entanto, 
em recente pesquisa prospectiva de Chittick et al. [50], a maio-
ria dos pacientes em isolamento de contato estava feliz com a 
privacidade, sentia-se segura e estava satisfeita com a qualidade 
do atendimento. A educação adequada do paciente e do cuida-
dor, no momento do isolamento, desempenha um papel impor-
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tante na minimização desses efeitos adversos. 
Em uma revisão sistemática analisando o custo-benefício de 

intervenções de controle de infecção visando MRSA, Farbman 
et al. [51] encontraram uma relação média de economia/custo 
de 7,16 com 15 de 18 estudos mostrando uma relação custo/
benefício favorável. Maiores benefícios foram observados em 
ambientes intermediários a altamente endêmicos. 

Devido à falta de estudos bem delineados que definem 
precisamente o papel exclusivo do isolamento de pacientes in-
fectados na prevenção de infecção do sítio cirúrgico e a hete-
rogeneidade de dados nos estudos disponíveis, uma metanálise 
sistemática sobre esta questão não é possível. No entanto, há evi-
dências definitivas do papel benéfico do isolamento (juntamen-
te com outras intervenções) na prevenção da ISC por MRSA.
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JUSTIFICATIVA
De acordo com o Oxford Advanced Learner’s Dictionary, o 

termo “agudo” no caso de doença é definido como “chegando ra-
pidamente ao estágio mais grave ou crítico” e o termo “crônico” 
como “durando por muito tempo, acontecendo continuamente”. 
No caso de uma IAP aguda, isso seria traduzido como um início 
súbito de dor e/ou edema articular grave, em uma articulação 
protética, sem sintomas prévios e, em caso de cronicidade, como 
a presença de dor, leve ou moderada, na qual o início exato é 
difícil de estabelecer. Em nossa opinião, essa é a definição mais 
precisa para diferenciar as IAP agudas das crônicas, e reflete a 
virulência do (s) microorganismo (s) causador (es) da infec-
ção. A razão pela qual um determinado período de tempo foi 
introduzido no mundo da IAP para dividir infecções agudas de 
infecções crônicas foi primariamente baseado em fundamentos 
clínicos para identificar aqueles pacientes com uma alta ou baixa 
taxa de sucesso quando tratados com desbridamento, antibióti-
cos e retenção de implantes (I&D) [1-15].

Um dos fatores associados à falha da I&D é a presença de 
um biofilme maduro, no qual as bactérias incorporadas não 
respondem ao tratamento com antibióticos devido a múltiplas 
alterações fenotípicas e genotípicas [16,17]. Em tal condição, 
uma IAP não pode ser curada apenas com antibióticos sem a 
remoção do implante. Em qual período de tempo um biofilme 
atinge a maturidade, não é claro. Estudos in vitro indicam que 
o biofilme começa a se formar em poucas horas após a inocu-
lação de bactérias [18], mas esses experimentos são realizados 
em circunstâncias “ótimas” para o crescimento bacteriano e não 
incluem a complexidade do ambiente do hospedeiro e o efei-
to protetor do seu sistema imunológico [19]. Carli et al. obser-

varam em modelo de ratos, com infecção por implante tibial 
proximal, usando um inoculado bacteriano inicial alto (3x105 
unidades formadoras de colônias - UFC), tornando o biofilme 
evidente após duas semanas, e que se estende e é coberto por 
tecido fibrinoso e múltiplas células hospedeiras, após seis sema-
nas [20]. Um modelo de rato, recente, com IAP do joelho usan-
do um inoculado infectante baixo, de S. aureus (103 UFC) (que 
é semelhante ao inoculado esperado durante a cirurgia [21]), 
demonstrou que, após um período de incubação de duas sema-
nas, combinações de antibióticos, incluindo rifampicina, foram 
capazes para erradicar a infecção [22]. Estes estudos sugerem 
que um biofilme maduro se desenvolve dentro de duas a seis 
semanas. No entanto, o processo de formação de biofilme varia 
muito entre espécies bacterianas, seu inoculado e o hospedei-
ro [23,24]. De acordo com estes dados, foi demonstrado que a 
eficácia da I&D em infecções agudas é maior quando realizado 
o mais cedo possível, após o início dos sintomas [25-36]. Além 
disso, é importante notar que, uma vez que o sucesso da I&D é 
determinado por muitos fatores, a decisão de realizá-lo não deve 
ser baseada apenas na duração e/ou no tempo da cirurgia, em 
IAPs agudas, mas deve incluir fatores relacionados ao hospedei-
ro, microrganismo causador e estabilidade do implante. Por essa 
razão, propomos não incluir um intervalo de tempo na definição 
de IAP aguda e crônica, já que a história natural de uma infecção 
é um continuum desde o início até a cronicidade.
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QUESTÃO 1: Qual é o intervalo de tempo que dividiria a IAP em aguda e crônica (4 semanas, 90 
dias, etc.)?

RECOMENDAÇÃO 1: Não há intervalo de tempo baseado em evidências que divida IAP aguda da IAP crônica. A história natural da infec-
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RECOMENDAÇÃO 2: Recomendamos abandonar a divisão tradicional entre infecção aguda e crônica, baseada apenas no tempo da artro-
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JUSTIFICATIVA
Nos últimos anos, foram investidos esforços na pesquisa 

do diagnóstico de infecção relacionada ao implante ou infec-
ção articular periprotética (IAP) e inúmeras definições foram 
propostas [1-3]. As infecções resultam em uma resposta imune, 
portanto todas as definições dependem de uma combinação de 
achados clínicos, resultados laboratoriais do sangue periférico e 
líquido sinovial, dados microbiológicos, avaliação histológica do 
tecido periprotético e achados intraoperatórios. Os avanços no 
campo do diagnóstico e da estatística nos permitiram estabele-
cer uma definição baseada em evidências para a IAP, apresenta-
da em outra seção. 

Por outro lado, a pesquisa sobre a colonização de um im-
plante articular é escassa e atualmente não existe uma definição 
universalmente aceita. Colonização e infecção são dois proces-
sos diferentes. Existem aproximadamente 10 vezes mais células 
bacterianas na flora humana do que células humanas no corpo, 
assim todos os organismos multicelulares são colonizados, em 
algum grau, por organismos extrínsecos. O microbioma huma-
no é a coleção de todos os microrganismos que vivem em as-
sociação com o corpo humano. O microbioma e o hospedeiro 
formam uma relação complexa, na qual os microrganismos po-
dem conferir benefícios simbióticos ao hospedeiro em muitos 
aspectos importantes da vida [4]. Entretanto, defeitos nos cir-
cuitos reguladores da interação microbioma-hospedeiro podem 
perturbar essa relação simbiótica e promover a doença [5]. A di-
ferença entre uma infecção e colonização é muitas vezes apenas 
uma questão de circunstância. Organismos não patogênicos po-
dem se tornar patogênicos em condições específicas, e mesmo 
o organismo mais virulento requer certas circunstâncias, para 
causar uma infecção comprometedora.

A análise usando sequenciamento de nova geração (SNG) 
melhorou a compreensão do microbioma [6,7]. Estudos recen-
tes sugerem a presença de microbioma em tecidos profundos as-
sépticos [7-9]. Esta é uma descoberta fascinante, pois sugere que 
os microrganismos podem habitar órgãos anteriormente consi-
derados estéreis, uma vez que não se comunicam com o mundo 
exterior. Em um estudo recente utilizando SNG, um organismo 
foi identificado em 6 de 17 pacientes submetidos a artroplastia 
primária, sem evidência clínica ou laboratorial de infecção [10]. 
Em outro estudo recente, o SNG identificou múltiplos organis-
mos em uma amostra infectada, e permanece a questão se essas 
infecções são o resultado de um único organismo dominante ou 
de múltiplos organismos patogênicos [11]. Isso se torna parti-
cularmente preocupante quando se considera que a maioria dos 
pacientes, onde falha o tratamento para infecção, estaria infec-
tada com um organismo diferente [12,13]. 

À medida que forjamos novas alianças em busca da 
eliminação de infecções articulares de próteses, devemos 
também considerar uma chamada para formas novas e 
mutuamente benéficas de coexistência com a flora microbiana 

do mundo. Novas técnicas moleculares para detecção de 
organismos fornecem informações abrangentes sobre aqueles 
que ocupam a articulação e, portanto, prometem uma melhor 
compreensão da colonização das articulações.
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QUESTÃO 2: Qual é a definição de “colonização” do implante vs. infecção relacionada ao implante?

RECOMENDAÇÃO: A colonização é a presença de microbiota em uma articulação com crescimento e multiplicação do organismo, mas 
sem interação entre o organismo e a resposta imune do hospedeiro, evitando assim qualquer expressão clínica. Infecção é a invasão de 
uma articulação por organismos causadores de doenças que resulta em interação com a resposta imune do hospedeiro, causando expres-
são clínica e estado de doença.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:83%, Discordam:8%, Abstenção:9% (Grande Maioria, Consenso Forte)
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JUSTIFICATIVA
A presença de um trato sinusal comunicando-se com uma 

artroplastia total (AT) é um dos dois principais critérios para o 
diagnóstico da infecção periprotética articular (IAP), proposta 
pela Sociedade de Infecção Musculoesquelética (MSIS) e pela 
Reunião de Consenso Internacional [1]. Portanto, definir con-
sistentemente o que constitui um tracto sinusal, neste contexto, 
tem implicações significativas para o diagnóstico e tratamento 
adequados da IAP. Curiosamente, há uma escassez de informa-
ções na literatura sobre artroplastia, que define as características 
de um tracto sinusal periprotético. Muitas investigações discu-
tem a presença e o subsequente tratamento cirúrgico dos tractos 
sinusais, no contexto de artroplastia de joelho e quadril, mas não 
fornecem descrições consistentes ou detalhadas da patologia 
cutânea. Dada a falta de informações e evidências, é importante 
desenvolver um método abrangente e padronizado para caracte-
rizar um trato sinusal dos tecidos moles ao redor de uma prótese 
articular total.

Um trato sinusal (latim: cavidade oca) é um canal anormal 
que conecta uma cavidade revestida com tecido de granulação 
a uma superfície epitelial [2]. Embora uma fístula e um trato 
sinusal sejam entidades tecnicamente separadas, com a primeira 
representando um canal de conexão anormal entre duas cavida-
des epitelizadas especificamente, [2] elas são freqüentemente 
agrupadas. 

Dada a relação entre a infecção e o desenvolvimento dos 
tractos sinusais e vice-versa, não é surpreendente que exista 
uma rica contabilização da drenagem de feridas e tratos sinusais, 
ao longo da história médica. De fato, uma descrição provável de 
um trato sinusal drenante, secundário à infecção crônica do om-
bro e osteomielite, está incluída no Papiro de Edwin-Smith [3], 
o mais antigo tratado cirúrgico existente. Séculos mais tarde, 
Hipócrates [4] forneceria várias descrições de tratos sinusais 
e fístulas e extensas opções para remédios, incluindo tópicos, 
orais e cirúrgicos.

Contudo, talvez o mais importante dos tratamentos históri-
cos dos tractos sinusais venha dos Tratados Cirúrgicos de 1686, 
de Richard Wiseman [5]. Em seu capítulo intitulado “On Fistu-
lae”, que aparece no apêndice de seu tratado sobre ferimentos à 
bala, Wiseman descreve uma fístula como uma úlcera sinuosa, 
que drena ativamente por pelo menos dois a três meses. Ele as-
socia a drenagem da fístula do seio com um “longo tubo de pele” 
e a presença de “calo” que foi “acelerado pela transpiração e re-
solução de humores finos e sutis”. Como Hipócrates, Wiseman 
defendeu o tratamento com medicamentos ou desbridamento 
cirúrgico. Digno de nota, Wiseman comentou especificamente 
a dificuldade particular de curar os tratos sinusais associados às 
articulações. 

Desde Wiseman, houve numerosas descrições adicionais 
de tratos sinusais associados a ossos e articulações. No entanto, 
um de particular interesse para o campo da artroplastia, data do 
início dos anos 1700 [6]. Johanne Daniele Schlichting descreve 

em um relato de caso, em 1730, uma menina de 14 anos de ida-
de portadora de deficiência devido a uma infecção no quadril, 
associada a drenagem por um grande trato sinusal. Schlichting 
também descreve seu método de tratamento, incluindo a remo-
ção da cabeça femoral e, ao fazê-lo, forneceu o primeiro relato 
de uma ressecção proximal do fêmur na literatura médica. Ao 
longo da história cirúrgica, um trato sinusal foi patognomônico 
para infecção profunda. O mesmo é verdade em AT, mas os ter-
mos da definição não foram estabelecidos. 

Os tractos sinusais são atualmente sinônimos de IAP [7]. 
As fístulas em AT formam conexões entre a prótese e os canais 
vasculares [8], o ureter [9], a bexiga [10,11], o cólon [12], o reto 
[13] e a vagina [7], e são claramente de risco para o desenvol-
vimento de IAP, quando associada a cavidades colonizadas por 
bactérias. Além disso, há pouca informação que diferencia uma 
comunicação que se origine de dentro da articulação versus de 
fora da articulação.

Tem havido uma quantidade significativa de esforços na de-
terminação de culturas de amostras de tractos sinusais e fístulas 
originadas ou terminadas em artroplastias [8,13–20]. Embora 
isso forneça uma visão sobre a utilidade das culturas de con-
teúdo sinusal no diagnóstico dos patógenos responsáveis, ela 
não ajudou ainda mais na definição da patologia. Para fins de 
diagnóstico da IAP, sugerimos que os tratos sinusais e as fístulas 
que se comunicarem com áreas colonizadas por bactérias, sejam 
agrupados independentemente da origem, de dentro ou fora da 
articulação, a fim de preencher o principal critério para o diag-
nóstico de IAP.

A maioria das informações sobre a definição de trato sinusal 
na presença de infecção musculoesquelética tem sido estudada 
no contexto da osteomielite. Existem vários sistemas de classifi-
cação para tratos sinusais, com diferentes graus de comprome-
timento dos tecidos moles. A classificação de Cierny-Mader é, 
talvez, o método mais frequentemente referenciado, e envolve 
divisões categóricas pela combinação de classe anatómica (I: 
medular, II: superficial, III: localizada e IV: difusa) classe fisio-
lógica do hospedeiro (A: função imune normal, B: comprometi-
mento imunológico local ou sistêmico e C: tratamento pior que 
a doença) [21]. Um tracto sinusal levando ao osso exposto é a 
marca registrada da osteomielite do Estágio II (superficial) e 
ocorre em um continuum com a doença nos estágios III e IV. 
Embora não sejam incluídos detalhes adicionais das característi-
cas do tracto sinusal, além do contato direto com estruturas ós-
seas, o tratamento com desbridamento completo é consistente-
mente defendido [21,22]. Conceitualmente semelhante à classe 
anatômica usada por Cierny e Mader, Ger propôs um sistema de 
classificação em 1984, o qual focalizava na ferida, separando em 
seio simples, úlcera superficial crônica, múltiplos seios e múlti-
plos seios revestidos [16]. Da mesma forma, esses condutos pa-
tológicos se dirigem diretamente ao osso. Atualmente, nenhum 
método análogo é usado para caracterizar os tratos sinusais as-
sociados à IAP. Entretanto, um canal patente, através de tecido 

                                              Autores: Jeffrey Lange, Jesse Otero, Paul Lichstein, Jacob M. Elkins 

QUESTÃO 3: Qual a definição de fístula ou trato sinusal? 

RECOMENDAÇÃO: Um trato sinusal tem as seguintes características: (1) é um canal anormal através dos tecidos moles que permite a 
comunicação entre uma prótese articular e o ambiente externo, sabidamente ou presumidamente colonizado por bactérias e, (2) sua 
presença pode ser confirmada com visualização direta de uma prótese subjacente, evidência de comunicação através de fistulografia,  
ultrassonografia, tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:97%, Discordam:2%, Abstenção:1% (Unânime, Consenso Muito Forte)
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mole, conectando o ambiente externo diretamente a uma próte-
se articular, deve ser considerado um trato sinusal.

A cronicidade da drenagem e dos sintomas associados é algo 
importante a ser considerado. Embora tenha sido observado que 
a drenagem pós-operatória da ferida, com duração maior que 
cinco a sete dias, provavelmente não cessará sem intervenção 
[14], é difícil diferenciar entre a drenagem pós-operatória pro-
longada simples e a formação precoce do trato sinusal. Galat et 
al. [15], revisaram os registros de mais de 17.000 artroplastias 
primárias totais de joelho e identificaram um risco de 5,3% a 
6,0% de infecção profunda em joelhos, com drenagem de ferida 
persistente dentro de um período de 30 dias, após a cirurgia. No 
entanto, o “julgamento do cirurgião” em vez do teste objetivo, 
desempenhou um papel significativo no diagnóstico de infec-
ção profunda, em muitos casos, e pode ter resultados distorci-
dos. Outra série de mais de 11.000 procedimentos de artroplas-
tia identificou 300 pacientes que desenvolveram drenagem da 
ferida com duração > 48 horas após a cirurgia [17]. Embora a 
drenagem persistente da ferida tenha cessado na maioria dos pa-
cientes entre os dias 2 e 4 do pós-operatório, 28% continuaram 
a drenar e foram submetidos a nova cirurgia. O desbridamento 
cirúrgico foi adequado para resolver os problemas da ferida na 
maioria dos casos, mas 20% necessitaram de intervenção adicio-
nal, como revisão em dois tempos, artroplastia de ressecção ou 
supressão de antibiótico. Nesta série, o intervalo médio entre o 
início da drenagem e o tratamento cirúrgico foi de 10 dias em 
pacientes que necessitaram de intervenção adicional. 

Outros estudos sugeriram que a drenagem superior a 5 dias 
gera um risco de 12,5 vezes de desenvolver infecção [23] e cada 
dia de drenagem continuada aumenta o risco de infecção da fe-
rida em 42% nos quadris e 29% nos joelhos [24]. No entanto, 
esses estudos não subdividem a porção das infecções superfi-
ciais da ferida que evoluem para a verdadeira IAP. Além disso, a 
cirurgia após 12 dias de drenagem contínua demonstrou produ-
zir culturas positivas em apenas 25% dos casos [25]. Embora a 
distinção entre a drenagem persistente da ferida e o trato sinusal 
desenvolvido não seja definida no cenário agudo após a cirurgia, 
provavelmente há um tempo após o qual a drenagem persistente 
deve ser considerada um trato sinusal. Atualmente, não há evi-
dências que nos guiem, até onde sabemos, para entender essa 
distinção. Independentemente da definição, a drenagem persis-
tente em qualquer forma é claramente preocupante para a IAP.

Há uma forte associação entre tratos sinusais cronicamen-
te drenantes e infecção profunda das articulações protéticas de 
quadril e joelho [26]. Entretanto, é importante estabelecer uma 
distinção entre a presença de um trato sinusal de fato, como cri-
tério diagnóstico para a IAP e a utilidade das culturas do tracto 
sinusal para orientar o tratamento da infecção. As culturas de 
sinus de feridas para osteomielite têm sensibilidade e especi-
ficidade notoriamente baixas [20,27,28]. O mesmo se provou 
verdadeiro para a infecção profunda da prótese articular. Dois 
estudos foram conduzidos para determinar a correlação entre 
culturas superficiais de feridas ou drenagem dos tratos sinusais e 
um patógeno profundo, no contexto de infecção da prótese arti-
cular. Cune et al. avaliaram a utilidade dos resultados da cultura 
da ferida no tratamento da infecção aguda da prótese articular. 
Encontraram 80,3% de concordância entre culturas cirúrgicas 
superficiais e profundas neste cenário, com alta sensibilidade 
e especificidade para Staphylococcus aureus e bacilos gram-
-negativos [29]. Tetreault et al. realizaram uma análise similar 
comparando culturas superficiais e profundas em pacientes com 
infecção articular protética profunda. Seus resultados mostra-
ram uma concordância de 47,3% entre culturas superficiais e 
profundas, e em 41,8% dos casos, a ferida do organismo super-
ficial guiou a terapia com um antibiótico diferente das culturas 
profundas [30]. É provável que haja um gradiente de organismos 
dentro de uma comunidade do tracto sinusal, mas a biologia do 
microambiente do trato sinusal ainda não foi estudada.

Portanto, embora a presença de um trato sinusal deva ser 
considerada equivalente a uma infecção profunda da articulação 
protética, não se pode confiar em culturas do fluido para orien-
tar o tratamento. 

Em geral, para o diagnóstico de IAP, um trato sinusal deve 
demonstrar uma comunicação clara entre a prótese e um am-
biente não estéril. O método mais óbvio é visibilizar direta-
mente a prótese subjacente através do lúmen do seio ou aces-
sar diretamente a prótese com uma sonda estéril. No entanto, 
para corroborar os achados do exame físico ou avaliar um canal 
suspeito, várias metodologias de imagem podem ser utilizadas 
para confirmar a presença de um verdadeiro trato sinusal que se 
comunica com uma AT. A radiografia convencional pode ser útil 
na identificação de áreas relacionadas à infecção por um trato 
sinusal em combinação com gás subcutâneo ou intra-articular. 
No entanto, a radiografia simples pode ser negativa em mais de 
50% dos casos e pode ser de utilidade diagnóstica mínima na 
infecção aguda [31]. Em vez disso, a radiografia convencional 
com a adição de artrografia ou fistulografia pode aumentar dras-
ticamente o rendimento diagnóstico, iluminando canais e acu-
mulações infecciosas [32,33]. Tradicionalmente, acreditava-se 
que as modalidades de imagem mais avançadas, como CT e MRI, 
eram de uso limitado na avaliação dos tecidos moles, imediata-
mente em torno de uma prótese articular total, devido a gran-
des quantidades de artefatos metálicos e distorção de imagem. 
Desenvolvimentos recentes, incluindo a sequência de redução 
de artefatos de metais (MARS) e a reconstrução tridimensional, 
permitem uma avaliação muito mais detalhada das estruturas 
periarticulares e a presença de tratos sinusais. No entanto, dada 
a natureza dinâmica dos tecidos moles e infecção subjacente, 
estudos de imagem podem não fornecer evidências suficientes 
para verificar a existência de um trato sinusal, pois estes podem 
flutuar em sua patência e extensão. Portanto, as modalidades de 
imagem, isoladas, não devem ser confiáveis para a identificação 
de um seio se comunicando com uma prótese articular. 

Em resumo, um trato sinusal estabelecido, ou conexão fis-
tulosa entre uma articulação protética profunda e outro espaço 
que se saiba estar colonizado por microrganismos patogênicos, 
deve ser considerado equivalente à  infecção protética profunda. 
Embora a literatura não forneça diretrizes claras sobre o mo-
mento em que uma ferida drenante se torne um trato sinusal, 
fica claro que a drenagem prolongada de uma ferida de artro-
plastia aumenta a probabilidade de ocorrer infecção profunda. 
Embora a literatura não apóie o uso de culturas de seios super-
ficiais para orientar o tratamento da IAP profunda, os médicos 
devem confiar na presença de um seio para justificar o trata-
mento cirúrgico. Portanto, qualquer suspeita de conexão entre 
uma articulação protética profunda e uma área colonizada por 
microrganismos patogênicos deve ser considerada seriamente e 
avaliada minuciosamente.
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2.2. DIAGNÓSTICO: TESTES LABORATORIAIS

JUSTIFICATIVA
Em comparação com outros procedimentos invasivos, os 

estudos sorológicos requerem somente uma coleta de sangue, 
o que os torna ferramentas de diagnóstico atraentes, pois estão 
prontamente disponíveis e podem ser repetidos. No entanto, 
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QUESTÃO 1: Que teste (s) sorológico tem a melhor acurácia diagnóstica para a IAP? A combina-
ção de qualquer número de testes aumenta a precisão do diagnóstico?

RECOMENDAÇÃO: Vários biomarcadores séricos têm sido usados como ferramentas de diagnóstico para IAP sendo a proteína C-reativa 
(PCR) e a velocidade de hemossedimentação (VHS) os testes de rastreamento mais comumente aceitos. A PCR e a VHS são testes de 
triagem bem pesquisados e apresentam alta sensibilidade quando usados isoladamente. O Dímero-D sérico para o diagnóstico de IAP está 
sendo ativamente avaliado com resultados iniciais encorajadores. A combinação de testes sorológicos demonstrou melhorar a precisão do 
diagnóstico, mas são necessários mais trabalhos para identificar a combinação ideal. Também deve ser notado que o diagnóstico de IAP 
não pode ser baseado apenas em testes sorológicos neste momento.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 5%, Abstenção:3% (Grande maioria, Consenso Forte) 

diagnosticar IAP com base apenas em um único teste sérico, ou 
uma combinação de testes séricos é um desafio, já que nenhum 
teste isolado tem 100% de precisão diagnóstica [1]. Além dis-
so, uma revisão da literatura mostra armadilhas significativas ao 
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avaliar os melhores testes sorológicos, pois a maioria dos estu-
dos é retrospectiva e consiste em uma amostra altamente seleti-
va de pacientes, com uma longa lista de exclusões baseadas em 
comorbidades associadas e uso prévio de antibióticos [2]. A acu-
rácia diagnóstica dos testes sorológicos também é influenciada 
pelos valores limiares utilizados, trauma cirúrgico no pós-ope-
ratório imediato, organismo causando IAP, uso concomitante de 
antibióticos e comorbidades associadas, como desordens infla-
matórias, malignidades e infecções concomitantes [2-8].

A PCR sérica e a VHS são marcadores de resposta sistêmica 
à inflamação [9] e, atualmente, são os testes sorológicos mais ro-
tineiramente utilizados no diagnóstico da IAP. Atualmente, são 
recomendados como testes de triagem de primeira linha para 
a IAP e fazem parte dos critérios diagnósticos sugeridos pela 
Sociedade de Infecção Musculoesquelética, da Reunião de Con-
senso Internacional de 2013 (MSIS) e pela Academia Americana 
de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS) [10–13]. Os limites atuais 
sugeridos são 1 mg dl e 30 mm/h para PCR e VHS, respectiva-
mente. Utilizando tais valores, eles têm sensibilidades e especifi-
cidades altamente variáveis. Huerfano et al. em uma revisão sis-
temática e uma metanálise de 12 estudos encontrou que a VHS 
e a PCR agrupadas de sensibilidade e especificidade de 86% e 
72,3%, respectivamente, enquanto os valores correspondentes 
para PCR eram 86,9% e 78,6%, respectivamente. A opinião deles 
era de que, em uma situação de probabilidade pré-teste baixa, 
um resultado negativo, para qualquer um dos testes acima seria 
suficiente para descartar a infecção antes da cirurgia de revisão 
[14]. Em outra metanálise de Berbari et al., a sensibilidade agru-
pada e a especificidade para VHS foram de 75% e 70%, e para 
a PCR foram de 88% e 74%, respectivamente [15]. Em recente 
metanálise de 25 estudos, Yuan et al. relataram que quando 10 
mg/L foi usado como valor de corte, as estimativas combinadas 
de sensibilidade, especificidade e área sob a curva (AUC) para 
PCR foram de 88% (IC 95%, 86% a 90%), 73% (IC 95%, 71% a 
75%) e 0,85, respectivamente.

Como testes diagnósticos, a PCR e a VHS apresentam limi-
tações de uso antes do reimplante, em pacientes com doenças 
inflamatórias e no período pós-operatório imediato [6,7,16]. 
Além disso, o uso de antibióticos sistêmicos prévios pode com-
prometer seu valor diagnóstico [4]. Também é importante 
considerar que a IAP ainda pode existir em casos com valores 
normais de testes sorológicos, especialmente quando a infecção 
é causada por organismos de crescimento lento como o Cutibac-
terium acnes (C. acnes, anteriormente Propionibacterium acnes) 
e o Staphylococcus coagulase-negativo. [2,5]. 

Em pacientes com artrite inflamatória e IAP crônica, Cipria-
no et al. utilizaram limiares de 30 mm/h para VHS e 17 mg/L 
para PCR, e seus resultados mostraram que a AUC foi de 0,850 e 
0,851, respectivamente [16]. Em outro estudo de pacientes com 
artrite inflamatória, George et al. utilizaram um limiar de 29,5 
mm/h para ESR e 2,8 mg / dl para PCR para diagnosticar infec-
ção persistente em revisão de dois estágios. Usando níveis acima 
do limiar, eles descobriram que a sensibilidade e a especificida-
de para VHS estavam em torno de 64% e 77% e para a PCR eram 
64% e 90%, respectivamente. Em seu estudo, a AUC para VHS 
e PCR foi comparável em 0,74 e 0,81 [6]. Em ambos os estudos, 
limiares mais altos para PCR foram sugeridos para diagnosticar 
infecção em pacientes com artrite inflamatória. 

No pós-operatório agudo (menos de seis semanas da cirur-
gia), a VHS e a PCR estão geralmente elevadas. A VHS pode 
estar elevada por até seis semanas após a cirurgia, e a PCR pode 
ser elevada até duas semanas após a cirurgia [8]. Em um estudo 
retrospectivo, Sang-Gyun et al. revisaram pacientes com sus-
peita de IAP, três semanas após a substituição da articulação e 
encontraram a PCR útil para o diagnóstico, com um limiar mais 
alto. Usando um valor limiar de 34,9 mg/L, a sensibilidade e es-
pecificidade do teste de PCR foram de 100% e 90,3%, respecti-
vamente. Em seu estudo, a AUC para CPR foi de 0,981 [7]. Com 

base nos resultados de estudos anteriores, os procedimentos do 
Consenso Internacional de 2013 sobre IAP recomendaram um 
ponto de corte de PCR > 100 mg/L para o diagnóstico de IAP 
aguda [10,13,17]. 

A elevação da contagem sérica de glóbulos brancos (GB) e o 
diferencial neutrofílico tem sido a marca registrada para o diag-
nóstico de muitas infecções. A contagem sérica de leucócitos, no 
entanto, pode não ser um teste confiável para o diagnóstico de 
IAP. Em um único estudo de coorte retrospectivo institucional, 
o ponto de corte diagnóstico determinado pela análise da curva 
ROC foi de 7.800 células/μL. Com este nível de limiar sérico, o 
glóbulo branco teve 55% de sensibilidade e 66% de especifici-
dade. Utilizando a percentagem sérica de neutrófilos em 68% 
como critério, a sensibilidade e a especificidade foram de 52% e 
75%, respectivamente [18]. Uma recente metanálise de Berberi 
et al. detectou uma sensibilidade agrupada de 45% e especifi-
cidade de 87% para contagem de leucócitos no diagnóstico de 
IAP [15]. Assim, a contagem sérica de leucócitos e o diferencial 
de neutrófilos não poderiam ser recomendados como teste diag-
nóstico para IAP.

A IL-6 é uma citocina inflamatória que é produzida por mo-
nócitos e macrófagos, em resposta à infecção ou inflamação. A 
IL-6 estimula a produção das principais proteínas da fase aguda, 
incluindo a PCR. É significativamente mais elevado em pacien-
tes com IAP do que em soltura asséptica [19]. Shah et al., me-
diram citocinas no período pré-operatório inicial e descobriram 
que os níveis de IL-6 aumentam 6 horas após a cirurgia e esses 
níveis rapidamente retornam ao normal em 48 horas [20]. Essas 
características fazem da IL-6 um biomarcador sérico potencial-
mente útil para a IAP, especialmente no período pós-operatório 
imediato. Os níveis de IL-6 parecem voltar ao normal de forma 
relativamente rápida após a depuração da infecção, portanto, 
esse teste pode ser muito mais útil no monitoramento da infec-
ção antes da reimplantação [21]. Deve-se ter em mente que a 
IL-6 sérica pode ser aumentada em casos com desgaste de polie-
tileno sem evidência de infecção [22]. 

Em uma metanálise baseada em três estudos, Berbari et al. 
mostraram que a razão de chances diagnóstica para a IL-6 sérica 
foi de 314,7, com sensibilidade e especificidade agrupadas em 
97% e 91%, respectivamente [15]. Em uma recente metanálise 
baseada em 17 estudos (11 estudos com IL-6 sérica), Xie et al., 
descobriram que a sensibilidade e especificidade combinadas da 
IL-6 sérica estavam em torno de 72% e 89%, respectivamente. 
Nesta metanálise agrupou-se odds ratio de diagnóstico e a AUC 
foi 20 e 0,83, respectivamente [23]. Estes resultados são com-
paráveis   a PCR e VHS. Com base nesses resultados, nenhuma 
conclusão definitiva pode ser feita atualmente, e mais ensaios 
clínicos são necessários antes que a IL-6 sérica possa ser com-
ponente de rotina de IAP.

A procalcitonina (PCT) é uma proteína com 116 aminoáci-
dos que é produzida pelas células neuroendócrinas e pelas célu-
las parafoliculares da tireóide. O nível sérico de PCT em pessoas 
saudáveis,   sem infecção, é extremamente baixo e não pode ser 
detectado. Como o nível de PCT no sangue aumenta quando 
ocorre uma infecção bacteriana, o teste de PCT no soro tem alta 
precisão diagnóstica para a identificação de infecção sistêmica 
[24]. No entanto, o valor diagnóstico real do PCT sérico para a 
detecção de IAP é incerto. Em uma revisão sistemática baseada 
em 6 estudos, Yoon et al. constataram que a sensibilidade agru-
pada, especificidade e AUC foi de 58%, 95% e 0,83, respectiva-
mente [25]. Em outra metanálise de Xie et al., a sensibilidade 
combinada foi de 53%, a especificidade combinada foi de 92% e 
odds ratio de diagnóstico combinado foi de 13 para o PCT sérico 
[26]. A falta de sensibilidade limita a utilidade da procalcitonina 
como um teste ideal para o diagnóstico de IAP. 

O Dímero-D, um produto de degradação da fibrina, tem sido 
tradicionalmente usado como teste de triagem para trombose 
venosa profunda (TVP). Vários estudos demonstraram que tan-
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to as infecções sistêmicas quanto as locais podem resultar em 
atividade fibrinolítica, levando a níveis aumentados de Dímero-
-D [27-29]. Um estudo em animais realizado por Ribera et al., 
mostrou que equinos com artrite séptica tinham elevação dos 
níveis de D-dímero no líquido sinovial [30]. Em um estudo pros-
pectivo, Shahi et al. mostraram que o Dímero-D se mostra pro-
missor como marcador sorológico de diagnóstico na IAP, com 
sensibilidade e especificidade de 89% e 93%, respectivamente, 
e em seu estudo, o Dímero-D superou a VHS e a PCR no diag-
nóstico de IAP [31]. No entanto, este é um estudo único, e mais 
pesquisas são necessárias para confirmar sua superioridade so-
bre a VHS e a PCR.

Outros marcadores sorológicos experimentais e potenciais 
para IAP incluem níveis de produtos finais de glicação, como 
receptor solúvel plasmático para produtos finais de glicação 
avançada (sRAGE), substância reativa ao ácido tiobarbírico 
(TBARS), proteína de ligação aos lipopolissacarídeos (LBP), re-
ceptor Toll-Like 2 em soro (TLR-2), receptor ativador de plas-
minogênio do tipo soro solúvel uroquinase (suPAR), presepsi-
na (também conhecido como sCD14-ST, um subtipo da forma 
solúvel de CD14) e molécula de adesão intercelular solúvel-1 
(ICAM-1) [32 –38]. Embora esses marcadores tenham se mos-
trado promissores até o momento, mais estudos são necessários 
para avaliar seu papel no diagnóstico de IAP. 

Testes combinados 

A revisão da literatura mostrou que a combinação de resul-
tados de testes sorológicos pode melhorar a acurácia diagnósti-
ca, embora conclusões definitivas não possam ser tiradas devido 
aos resultados conflitantes em toda a literatura. Bottner et al. 
mostraram que a utilização de níveis positivos de PCR (> 3,2 
mg/dl) e níveis séricos de IL-6 (> 12 pg/ml) melhorou a sensibi-
lidade para 100% e a especificidade para 86% [22]. Usando dife-
rentes limiares, Ettinger et al., combinando IL-6 sérica positiva 
(> 5.2 pg/ml) e PCR (> 0.3mg / dl) demonstraram uma especi-
ficidade aumentada para 98.2% e odds ratio diagnóstica para 168 
[39]. Em contraste, Buttaro et al. usaram um nível sérico de PCR 
de 10 mg/L e nível de IL-6 de 10 pg/mL como limiar, e identi-
ficaram a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo 
e valor de predição negativo de uma combinação de PCR e IL-6 
como sendo 57%, 100%, 100% e 94%, respectivamente [40]. Em 
outro modelo de diagnóstico, quando os resultados da PCR ou 
da VHS foram positivos, foi demonstrado que a sensibilidade 
(96% a 97,6%) melhorou significativamente em detrimento da 
especificidade (51,5% a 58,5%) [41,42]. Por outro lado, usando 
um modelo em que tanto a especificidade de resultados positi-
vos de PCR ou VHS melhorou modestamente em 78,8% a 89% e 
a sensibilidade foi entre 78,8% a 89% [41-43]. 

Em conclusão e na ausência de evidências conclusivas, pa-
rece que a PCR sérica e a VHS ainda são testes de triagem úteis 
para o diagnóstico de IAP. Dependendo do limiar escolhido para 
cada teste, do organismo causador da IAP, da cronicidade da in-
fecção e da presença de comorbidades médicas, a sensibilidade 
e especificidade desses testes variam. Há uma extrema necessi-
dade de melhores testes séricos para o diagnóstico de IAP e para 
o momento ideal de reimplante.

REFERÊNCIAS

[1] Parvizi J, Ghanem E, Sharkey P, Aggarwal A, Burnett RSJ, Barrack RL. 
Diag- nosis of infected total knee: findings of a multicenter database. 
Clin Orthop Relat Res. 2008;466:2628–2633. doi:10.1007/s11999–
008–0471–5.

[2] Chen A, Fei J, Deirmegian C. Diagnosis of periprosthetic in-
fection: novel developments. J Knee Surg. 2014;27:259–265. 
doi:10.1055/s–0034–1371768.

[3] Alijanipour P, Bakhshi H, Parvizi J. Diagnosis of periprosthetic joint 
infection: the threshold for serological markers. Clin Orthop Relat Res. 

2013;471:3186–3195. doi:10.1007/s11999–013–3070–z.
[4] Shahi A, Deirmengian C, Higuera C, Chen A, Restrepo C, Zmistowski 

B, et al. Premature therapeutic antimicrobial treatments can compro-
mise the diagnosis of late periprosthetic joint infection. Clin Orthop 
Relat Res. 2015;473:2244–2249. doi:10.1007/s11999–015–4142–z.

[5] McArthur BA, Abdel MP, Taunton MJ, Osmon DR, Hanssen AD. Se-
ronega- tive infections in hip and knee arthroplasty: periprosthetic 
infections with normal erythrocyte sedimentation rate and C–reac-
tive protein level. Bone Joint J. 2015;97–B:939–944. doi:10.1302/
0301–620X.97B7.35500.

[6] George J, Jawad M, Curtis GL, Samuel LT, Klika AK, Barsoum WK, et al. 
Utility of serological markers for detecting persistent infection in two–
stage revi- sion arthroplasty in patients with inflammatory arthritis. 
J Arthroplasty. 2018;33:S205–S208. doi:10.1016/j.arth.2017.12.018.

[7] Kim SG, Kim JG, Jang KM, Han SB, Lim HC, Bae JH. Diagnostic value 
of syno- vial white blood cell count and serum c–reactive protein for 
acute peripros- thetic joint infection after knee arthroplasty. J Arthro-
plasty. 2017;32:3724– 3728. doi:10.1016/j.arth.2017.07.013.

[8] Parvizi J, Della Valle CJ. AAOS clinical practice guideline: diagnosis and 
treatment of periprosthetic joint infections of the hip and knee. J Am 
Acad Orthop Surg. 2010;18:771–772.

[9] Gabay C, Kushner I. Acute–phase proteins and other systemic respon-
ses to inflammation. N Engl J Med. 1999;340:448–454. doi:10.1056/ 
NEJM199902113400607.

[10] Parvizi J, Gehrke T, International Consensus Group on periprosthetic 
joint infection. definition of periprosthetic joint infection. J Arthro-
plasty. 2014;29:1331. doi:10.1016/j.arth.2014.03.009.

[11] Zmistowski B, Della Valle C, Bauer TW, Malizos KN, Alavi A, Bedair 
H, et al. Diagnosis of periprosthetic joint infection. J Orthop Res. 
2014;32:S98–107. doi:10.1002/jor.22553.

[12] Ting NT, Della Valle CJ. Diagnosis of periprosthetic joint infection–
an algorithm–based approach. J Arthroplasty. 2017;32:2047–2050. 
doi:10.1016/j. arth.2017.02.070.

[13] Parvizi J, Gehrke T, Chen AF. Proceedings of the international consen-
sus on periprosthetic joint infection. Bone Joint J. 2013;95–B:1450–
1452. doi:10.1302/0301–620X.95B11.33135.

[14] Huerfano E, Bautista M, Huerfano M, Bonilla G, Llinas A. Screening 
for infec- tion before revision hip arthroplasty: a meta–analysis of like-
lihood ratios of erythrocyte sedimentation rate and serum c–reactive 
protein levels. J Am Acad Orthop Surg. 2017;25:809–817. doi:10.5435/
JAAOS–D–16–00642.

[15] Berbari E, Mabry T, Tsaras G, Spangehl M, Erwin PJ, Murad MH, et al. 
Inflam- matory blood laboratory levels as markers of prosthetic joint 
infection. J Bone Joint Surg Am. 2010;92:2102–2109. doi:10.2106/JB-
JS.I.01199.

[16] Cipriano CA, Brown NM, Michael AM, Moric M, Sporer SM, Della Valle 
CJ. Serum and synovial fluid analysis for diagnosing chronic peripros-
thetic infection in patients with inflammatory arthritis. J Bone Joint 
Surg Am. 2012;94:594–600. doi:10.2106/JBJS.J.01318.

[17] Bedair H, Ting N, Jacovides C, Saxena A, Moric M, Parvizi J, et al. The 
Mark Coventry Award: diagnosis of early postoperative TKA infection 
using syno- vial fluid analysis. Clin Orthop Relat Res. 2011;469:34–40. 
doi:10.1007/s11999– 010–1433–2.

[18]  Toossi N, Adeli B, Rasouli MR, Huang R, Parvizi J. Serum white 
blood cell count and differential do not have a role in the diagnosis 
of periprosthetic joint infection. J Arthroplasty. 2012;27:51–54.e1. 
doi:10.1016/j.arth.2012.03.021.

[19] Randau TM, Friedrich MJ, Wimmer MD, Reichert B, Kuberra D, Sto-
ffel– Wagner B, et al. Interleukin–6 in serum and in synovial fluid 
enhances the differentiation between periprosthetic joint infection 
and aseptic loos- ening. PLoS One. 2014;9:e89045. doi:10.1371/jour-
nal.pone.0089045.

[20] Shah K, Mohammed A, Patil S, McFadyen A, Meek RM. Circulating cy-
tokines after hip and knee arthroplasty: a preliminary study. Clin Or-
thop Relat Res. 2009;467:946–951. doi:10.1007/s11999–008–0562–3.

[21] Di Cesare PE, Chang E, Preston CF, Liu C. Serum interleukin–6 as a 
marker of periprosthetic infection following total hip and knee ar-
throplasty. J Bone Joint Surg Am. 2005;87:1921–1927. doi:10.2106/
JBJS.D.01803.

[22] Bottner F, Wegner A, Winkelmann W, Becker K, Erren M, Götze C. 
Inter- leukin–6, procalcitonin and TNF–alpha: markers of peri–pros-
thetic infec- tion following total joint replacement. J Bone Joint Surg Br. 
2007;89:94–99. doi:10.1302/0301–620X.89B1.17485.

[23] Xie K, Dai K, Qu X, Yan M. Serum and synovial fluid interleukin–6 for 
the diagnosis of periprosthetic joint infection. Sci Rep. 2017;7:1496. 
doi:10.1038/ s41598–017–01713–4.

[24] Simon L, Gauvin F, Amre DK, Saint–Louis P, Lacroix J. Serum procalci- 
tonin and c–reactive protein levels as markers of bacterial infection: 
a systematic review and meta–analysis. Clin Infect Dis. 2004;39:206–
217. doi:10.1086/421997.

[25] Yoon JR, Yang SH, Shin YS. Diagnostic accuracy of interleukin–6 and 
procal- citonin in patients with periprosthetic joint infection: a sys-

Livro.indb   211 22/10/2019   11:11:59



Seção 2        Diagnóstico      212

tematic review and meta–analysis. Int Orthop. 2018;42:1213–1226. 
doi:10.1007/s00264–017– 3744–3.

[26] Xie K, Qu X, Yan M. Procalcitonin and α–defensin for diagnosis of 
peri- prosthetic joint infections. J Arthroplasty. 2017;32:1387–1394. 
doi:10.1016/j. arth.2016.10.001.

[27] Schwameis M, Steiner MM, Schoergenhofer C, Lagler H, Buchtele 
N, Jilma– Stohlawetz P, et al. D–dimer and histamine in early stage 
bacteremia: a prospective controlled cohort study. Eur J Intern Med. 
2015;26:782–786. doi:10.1016/j.ejim.2015.10.024.

[28] Gando S. Role of fibrinolysis in sepsis. Semin Thromb Hemost. 
2013;39:392– 399. doi:10.1055/s–0033–1334140.

[29] Michelin E, Snijders D, Conte S, Dalla Via P, Tagliaferro T, Da Dalt L, 
et al. Procoagulant activity in children with community acquired pneu-
monia, pleural effusion and empyema. Pediatr Pulmonol. 2008;43:472–
475. doi:10.1002/ppul.20795.

[30] Ribera T, Monreal L, Armengou L, Ríos J, Prades M. Synovial fluid d–
dimer concentration in foals with septic joint disease. J Vet Intern Med. 
2011;25:1113– 1117. doi:10.1111/j.1939–1676.2011.0758.x.

[31] Shahi A, Kheir MM, Tarabichi M, Hosseinzadeh HRS, Tan TL, Parvizi 
J. Serum d–dimer test is promising for the diagnosis of periprosthetic 
joint infec- tion and timing of reimplantation. J Bone Joint Surg Am. 
2017;99:1419–1427. doi:10.2106/JBJS.16.01395.

[32] Massaccesi L, Bonomelli B, Marazzi MG, Drago L, Marco M, Roma-
nelli C, et al. Plasmatic soluble receptor for advanced glycation end 
products as a new oxidative stress biomarker in patients with pros-
thetic–joint–associated infections? Dis Markers. 2017;2017:6140896. 
doi:10.1155/2017/6140896.

[33] Friedrich MJ, Randau TM, Wimmer MD, Reichert B, Kuberra D, Stof-
fel– Wagner B, et al. Lipopolysaccharide–binding protein: a valuable 
biomarker in the differentiation between periprosthetic joint infection 
and aseptic loosening? Int Orthop. 2014;38:2201–2207. doi:10.1007/
s00264–014–2351–9.

[34] Galliera E, Drago L, Vassena C, Romanò C, Gioia Marazzi M, Salcito 
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QUESTÃO 2: Quais fatores específicos do paciente (i.e., artrite inflamatória, estado imunocom-
prometido) influenciam os limiares para marcadores séricos e sinoviais na IAP aguda ou crônica?

RECOMENDAÇÃO: Atualmente, não há fatores específicos da artrite inflamatória que possam influenciar os limiares dos marcadores 
séricos e sinoviais em IAPs. A literatura sobre IAPs na artrite inflamatória (AI) é esparsa. Enquanto a α-defensina é o biomarcador sino-
vial mais bem estudado, assim como a contagem de leucócitos sinoviais (CLS) e proteína C-reativa (PCR), parece haver sobreposição de 
valores que limitam sua utilidade na diferenciação de efusões sépticas e assépticas em pacientes com com artrite inflamatória.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado devido ao número pequeno
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:84%, Discordam: 7%, Abstenção:9% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA
A IAP é uma complicação relativa à artroplastia total da ar-

ticulação e o diagnóstico rápido e preciso é fundamental para 
determinar o tratamento adequado [1]. No entanto, a diferen-
ciação entre falência séptica e asséptica continua a ser um desa-
fio diagnóstico e é particularmente problemática em pacientes 
com artrite inflamatória (AI) que, no contexto de IAP, têm fon-
tes sistêmicas e intra-articulares para aumento dos marcadores 
inflamatórios. 

Biomarcadores do líquido sinovial, como contagem de 
leucócitos e porcentagem de neutrófilos polimorfonucleares 
(PMN), PCR, α-defensina, citocinas como IL-6 e estearase leu-
cocitária podem ser úteis para detecção de IAP [2]. Entretanto, 
assim como as citocinas séricas, as citocinas do líquido sinovial 

têm baixa especificidade e podem ser anormais em pacientes 
com doença imunológica e inflamatória [3]. A contagem de leu-
cócitos sinoviais está incluída em ambos os critérios, do Con-
senso Internacional e da Sociedade de Infecção Musculoesque-
lética (MSIS) das IAPs [4,5]. No entanto, as contagens podem 
estar elevadas na doença ativa ou exacerbações em pacientes 
com AI. O imunoensaio de α-defensina, o nível de IL-6 sinovial 
e a esterase leucocitária foram todos propostos para o diagnósti-
co de IAP [6], mas a utilidade em pacientes com AI, não é clara. 
O objetivo da nossa revisão sistemática é avaliar biomarcadores 
séricos e do líquido sinovial e sua eficácia no diagnóstico de IAP, 
em pacientes com AI.

Nossa pesquisa bibliográfica resgatou 20 artigos que estuda-
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ram biomarcadores em IAP e incluíram pacientes com AI. Dos 
21 estudos incluídos, 7 abordaram especificamente os achados 
em pacientes com AI e 14 incluíram pacientes com AI, dentro 
de uma coorte maior. As seguintes faixas de sensibilidades e es-
pecificidades para biomarcadores sinoviais foram investigadas 
em três ou mais estudos. Esses valores refletem previsões de 
IAP versus falha asséptica: a elevação da PCR apresentou uma 
sensibilidade que variou de 87,1 a 100% e uma especificidade 
de 28,85 a 97,7% [7-12]. A elevação da contagem de leucócitos 
teve sensibilidade de 60 a 91% e especificidade de 51,4 a 94,3% 
[12–16]. O aumento da IL-6 teve uma sensibilidade de 82 a 97% 
e especificidade de 89 a 100% [8,10,14,17]. A elevação da IL-8 
apresentou sensibilidade de 75 a 95% e especificidade de 64,71 
a 100% [8,9,11,17]. a α-defensina apresentou sensibilidade de 
97,3 a 100% e especificidade de 95,5 a 100% [10,11,18].

Dos seis estudos que abordaram especificamente pacientes 
com AI [7,9,15,16,18], Cipriano et al. realizaram o único que 
comparou diretamente os resultados para IAP em pacientes AI 
vs. não-AI e mostrou que os valores para VHS, PCR e contagem 
de leucócitos sinoviais e porcentagem de PMN em pacientes 
com AI têm um limiar diagnóstico ótimo mais baixo, e menor 
especificidade (Tabela 1). O valor mediano para a PCR sérica de 
três estudos está resumido (Tabela 2) e demonstra PCR sérica 
mais alta em IAP-AI do que em pacientes com AI asséptica, em-
bora esses achados não pudessem ser agrupados para metanálise 
devido a diferenças metodológicas. Dados adicionais fornecidos 
pelos autores [7,9] nos permitiram calcular o valor mediano 
para a PCR sérica em pacientes não-AI com IAP, que eram me-
nores do que àqueles em pacientes AI com IAP, mas maiores do 

que em pacientes AI sem infecção.
Sete estudos incluíram dados sobre α-defensina, [9–11,18–

21] e três desses artigos forneceram dados de α-defensina em 
pacientes com AI. Bonanzinga et al. relataram uma coorte de 
156 pacientes, incluindo 9 pacientes com doença inflamatória. 
Dos nove pacientes com AI, um tinha IAP e níveis elevados 
de α-defensina e PCR, comparados com pacientes com doen-
ça inflamatória não infectada (Tabela 3). No geral, o teste de 
α-defensina apresentou um falso-positivo e quatro falso-negati-
vos. Erdemli et al. forneceu dados adicionais sobre sete pacientes 
com artrite inflamatória incluídos em seu estudo. Dois pacien-
tes com IAP apresentavam artrite reumatóide (AR) e cinco não 
infectados, um com lúpus eritematoso sistêmico e quatro com 
AR. O teste de α-defensina foi negativo (<0,00 ng / mL) para os 
dois pacientes com IAP e AR [9]. O valor médio e mediano de 
α-defensina para o grupo asséptico foi de 12,4 ng / mL e 15,0 ng 
/ mL, respectivamente. Por fim, Patridge et al. discutem relato 
de caso de um paciente com gota aguda que apresentou teste 
falso-positivo de α-defensina no teste Synovasure® [19]. Os 
resultados dos quatro estudos restantes não relataram pacientes 
especificamente com AI, mas incluíram essa população em sua 
coorte (os resultados estão resumidos na Tabela 4). Os níveis 
de IL-6 foram abordados em seis estudos, mas nenhum desses 
estudos relatou desfechos em pacientes com AI [9,10,14,17,22]. 
Colvin et al. relataram o teste de esterase leucocitária para IAPs, 
mas também não relataram resultados para pacientes com AI 
[23]. Embora ambos os testes mostrem utilidade para predizer 
a IAP, eles não foram testados em pacientes com AI. Os estudos 
publicados disponíveis que abordam o diagnóstico de IAP em 

VHS   Não-AI

AI  

PCR   Não-AI

AI  

Leucócitos LS Não-AI

AI  

%PMN LS  Não-AI

AI  

 32 mm/h
 

30 mm/h

15 mg/L 

17 mg/L 

3.450cels/µL
 

3.444 cels/µL 

78%

75%

87,20%

94,40%

85,80%

93,80%

91,00%

88,20%

95,50%

100%

67,10%

59,40%

83,40%

70,30%

93,00%

80,00%

87,30%

81,80%

Teste Limiar Sensitividade Especificidade
Sem ISC

TABELA 1. Resumo de resultados de Cipriano et al. [16].

PCR, proteína C-reativa; VHS, velocidade de hemossedimentação; AI, artrite inflamatória; Leucócitos LS, 
leucócitos no liquido sinovial; %PMN LS, percentual de polimorfunucleares no liquido sinovial 

Tetreault [7] 

Erdemeli [9]

Bonanzinga [18]

5

2

1

68,3

26

26,5

8

6

6

19,1

3,56

2,35

27

36

- 

45,15

25

n/a

Autor PCR
IAP-AI

PCR
Asséptico-AI

PCR
IAP não-AI

n n n

TABELA 2. Valores medianos para PCR sérico (mg/L).

PCR, proteína C-reativa; AI, artrite inflamatória; IAP, infecção articular periprotética
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pacientes com artrite inflamatória são limitados por um peque-
no número. Nenhum biomarcador sinovial demonstra alta sen-
sibilidade e especificidade para IAP em pacientes com AI. Testes 
diagnósticos para contagem de leucócitos sinoviais, PCR sérica, 
α-defensina aparecem mais em pacientes com AI, mas há sobre-
posição entre os valores observados em pacientes com doença 
inflamatória que não estão infectados.

A VHS e a PCR séricas são conhecidos como marcadores 
sensíveis de IAP com baixa especificidade, no entanto, seu uso 
na presença de AI é controverso, devido a níveis basais elevados, 
que podem potencialmente causar um resultado falso-positivo 
[16,24-26]. A combinação de ESR e PCR elevados, com os limia-
res tradicionais, tem se mostrado um preditor mais acurado de 
IAP do que elevações isoladas de VHS ou PCR [24,25,27]. No 
entanto, os limiares ideais para esses marcadores podem variar 
para AI. Dizdaveric et al. encontraram níveis médios significati-
vamente mais elevados de VHS e PCR em pacientes com AI, em 
comparação com seus pares de artrite não inflamatória [28]. Há 
escassa literatura sobre o tema e mais estudos são necessários 
para elucidar se os valores de referência de corte são diferentes 
em pacientes com AI em comparação com a população em geral. 
Esses limiares podem ser afetados por múltiplos fatores, incluin-
do o tempo de aspiração, efeito de drogas anti-reumáticas modi-
ficadoras da doença (DMARD) ou outros tratamentos, ou está-
gio da condição inflamatória (doença deflagrada versus doença 
controlada). É importante notar que o tecido adiposo pode afe-

tar os níveis de IL-6 [29] e, portanto, esses níveis podem estar 
elevados em pacientes obesos. Além disso, a corrosão do metal 
pode afetar os níveis séricos de VHS e PCR, bem como os níveis 
de α-defensina sinovial [18], dificultando o diagnóstico da IAP.
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QUESTÃO 3: O uso prévio de antibióticos influencia a precisão dos testes usados para diagnosti-
car a IAP?

RECOMENDAÇÃO: Sim. O uso prematuro de antibióticos pode comprometer a precisão dos testes diagnósticos de rotina usados para 
a IAP. Recomendamos, veementemente, que a comunidade médica se abstenha da administração de antibióticos em pacientes com sus-
peita de IAP, a menos que o paciente tenha uma instabilidade sistêmica significativa devido à sepse e após discussão com um cirurgião 
ortopédico.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:97%, Discordam:2%, Abstenção:1% (Unânime, Consenso Muito Forte) 

JUSTIFICATIVA
O diagnóstico de IAP é atualmente um dos problemas mais 

desafiadores que a comunidade ortopédica enfrenta [1]. Não 
há teste absoluto e as ferramentas de diagnóstico disponíveis 
estão longe de serem perfeitas. As culturas, por exemplo, são 
negativas em 7% a 12% dos pacientes com IAP [2-5]. IAPs com 
cultura negativa podem complicar o diagnóstico com incertezas 
adicionais. 

     De acordo com a definição de 2018, os principais cri-
térios diagnósticos, incluem um trato sinusal comunicante, ou 
duas culturas positivas [6]. Numerosos estudos demonstraram 
que a administração de antibióticos está associada a taxas mais 
altas de culturas negativas. Berbari et al. [3] revisaram 897 ca-
sos de IAPs, dos quais 60 (7%) apresentaram culturas negativas. 
Das culturas negativas, 32 (53%) receberam um curso prévio 
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de agentes antimicrobianos. Os autores concluíram que as IAPs 
com cultura negativa são mais comuns entre os pacientes que re-
cebem uma terapia antimicrobiana, antes de obter amostras para 
a cultura. Parvizi et al. [7], em sua extensa revisão de culturas 
negativas de IAPs, indicaram que a administração de antibióti-
cos terapêuticos, antes da coleta, como sendo a principal causa 
de culturas negativas.

Outros testes diagnósticos também são afetados por anti-
bióticos terapêuticos. Shahi et al. [8] fizeram um estudo retros-
pectivo de 182 pacientes com IAP (confirmado pelo critério da 
Sociedade de Infecção Musculoesquelética [MSIS]), dos quais 
65 pacientes receberam antibióticos dentro de 2 semanas antes 
de exames diagnósticos para IAP. Seus resultados estavam de 
acordo com os estudos anteriores e mostraram que os pacientes 
com IAP que receberam antibióticos prematuros apresentam 
taxas significativamente mais altas de culturas negativas. Além 
disso, os autores mostraram que a mediana para todos os testes 
diagnósticos de rotina, VHS, PCR, contagem de leucócitos, per-
centual de PMN, foi estatisticamente menor quando os antibió-
ticos foram administrados. Eles também relataram que a sensi-
bilidade da VHS sérica, PCR e percentagem de PMN no líquido 
sinovial foram estatisticamente menores, quando antibióticos 
foram usados.

Na tentativa de encontrar uma solução para esse problema, 
os autores conduziram outro estudo com uma coorte separada 
[9]. Um estudo retrospectivo de 106 artroplastias de quadril e 
joelho com a definição do MSIS usaram casos de quatro cen-
tros diferentes. Dos 106 pacientes deste estudo, 30 (28%) foram 
tratados com antibióticos para IAP antes dos exames de diag-
nóstico, e 76 (72%) não receberam tratamento com antibióticos 
antes do diagnóstico. A sensibilidade da VHS e da PCR sérica, 
leucócitos sinoviais, percentagem de PMN e α-defensina foram 
comparados entre os dois grupos usando os limites recomen-
dados pela MSIS. Todos os testes apresentaram sensibilidades 
significativamente menores quando foram utilizados antibióti-
cos terapêuticos, exceto para α-defensina do líquido sinovial. Os 
autores recomendaram que, no caso de um paciente complicado, 
com suspeita de IAP e que tenha recebido antibióticos orais ou 
intravenosos, o teste α-defensina do líquido sinovial pode ser 
usado para ajudar no diagnóstico. 

O uso de antibióticos antes de um diagnóstico definitivo 
de IAP é uma decisão clínica importante que pode complicar 
significativamente o processo diagnóstico. Recomendamos vee-
mentemente que a comunidade médica se abstenha da adminis-
tração de quaisquer formas de antibióticos antes de chegar a um 
diagnóstico definido para IAP, a menos que o paciente tenha 
instabilidade sistêmica significativa devido à sepse. A partir de 
agora, a artroplastia de revisão é o padrão de tratamento para 
pacientes com IAP e a administração de antibióticos terapêu-

ticos antes da cirurgia não demonstrou ter qualquer benefício 
para esses pacientes. É imperativo distinguir entre antibióticos 
profiláticos que são administrados dentro de duas horas antes da 
cirurgia e antibióticos terapêuticos administrados com a inten-
ção de tratar a IAP. Antibióticos profiláticos demonstraram não 
ter efeito sobre o rendimento da cultura intraoperatória [10,11].
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JUSTIFICATIVA
O diagnóstico de IAP é atualmente um processo desafia-

dor. Não há teste de diagnóstico absoluto e os médicos, por-
tanto, devem confiar em uma combinação de achados. A Aca-
demia Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS) [1,2] 
e a Reunião de Consenso Internacional  (CIM) sobre IAP [3] 
recomendam os marcadores sorológicos, velocidade de hemos-
sedimentação  (VHS) e proteína C-reativa (PCR) como os tes-
tes de primeira linha, devido à alta sensibilidade para pacientes 
com suspeita de IAP. Além disso, as contagens de leucócitos 
sinoviais, o percentual de polimorfonucleares sinovial (PMN) 
e a estearase leucocitária (LE) serão freqüentemente obtidas 
por meio de aspiração, se houver alta suspeita clínica de in-
fecção, ou se houver uma elevação sorológica dos marcadores. 
Outros biomarcadores séricos e sinoviais são usados   para fazer 
o diagnóstico de IAP, incluindo interleucina-6 sérica (IL-6), 
procalcitonina, dímero-D, fator de necrose tumoral alfa (TN-
F-a), molécula de adesão intercelular-1 e proteína de ligação a 
lipopolissacarídeos. Marcadores sinoviais incluem contagem 
de leucócitos, PMN%, PCR, IL-6, interleucina 8, estearase leu-
cocitária e alfa-defensina, entre outros [4,5]. Em geral, os bio-
marcadores do líquido sinovial são considerados com precisão 
superior quando comparados aos biomarcadores séricos [6–9]. 
     Embora cada organismo varie em virulência para desencadear 
uma resposta inflamatória, os biomarcadores acima menciona-
dos também dependem da capacidade do hospedeiro de montar 
uma resposta [10], e estudos recentes sugerem que eles podem 
ser influenciados por uma variedade de fatores, incluindo o uso 
de antibióticos [11]. 

Embora os antibióticos possam reduzir os níveis desses 
marcadores inflamatórios, suspeita-se que o organismo infeccio-
so possa influenciar os níveis dos mesmos, dependendo da ca-
pacidade do organismo de induzir uma resposta imune. Assim, 
organismos de baixa virulência, como C. acnes e Staphylococ-
cus coagulase-negativo podem demonstrar níveis mais baixos 
de marcadores inflamatórios. Se os microrganismos menos vi-
rulentos produzirem uma resposta inflamatória menos robusta, 
é razoável esperar que os marcadores séricos e sinoviais para a 
inflamação também possam ser mais baixos e tenham uma taxa 
mais alta de falsos negativos, ao usar os pontos de corte tradi-
cionais para diagnosticar a IAP [12]. Se este for o caso, seria de 
esperar que fossem necessários limiares diferentes para os cri-
térios de diagnóstico. Duas investigações recentemente publica-
das destacam esta questão. Um estudo demonstrou que os níveis 
sinoviais de PCR eram dependentes do organismo infectante e 
que resultados falso-negativos eram mais prováveis   para orga-
nismos menos virulentos, como S. epidermidis e levedura [13]. 
Outro estudo relatou que a IAP soronegativa era comum em or-
ganismos infectantes menos virulentos, como Staphylococcus 
epidermidis, C. acnes, actinomicetos, corinebactérias, candida 
e micobactérias [14].

Dados recentes do Instituto Rothman demonstram que o 
tipo de organismo realmente influencia os níveis de biomarca-

Autores: Maureen Lynch, James Huddleston  

QUESTÃO 4: O tipo de organismo (i.e., fungos, C. acnes, S. aureus) influencia os limiares para os 
marcadores séricos e sinoviais na IAP aguda e crônica?

RECOMENDAÇÃO: Sim. Dados emergentes sugerem que o tipo de organismo influencia os limiares diagnósticos para a maioria dos 
biomarcadores séricos e sinoviais no diagnóstico de IAP aguda e crônica.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado
 
VOTO DOS DELEGADOS:  Concordam:94%, Discordam:4%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

dores séricos e sinoviais [15]. Os autores do estudo realizaram 
uma revisão retrospectiva de todos os casos de IAP durante um 
período de 15 anos, para determinar se os níveis de biomarcado-
res diferem entre os organismos e para identificar novos valores 
de corte para os biomarcadores, para cada tipo de organismo. Os 
resultados do estudo mostraram que organismos mais tradicio-
nalmente virulentos, como organismos resistentes ou S. aureus, 
resultam em marcadores inflamatórios mais altos, enquanto or-
ganismos menos virulentos e casos de cultura negativa demons-
tram níveis mais baixos. Os autores observaram resultados se-
melhantes para marcadores sinoviais, leucócitos e percentual de 
PMN. Por isso, o organismo infeccioso em particular influencia 
a taxa de falsos negativos e os níveis de testes sinoviais e séri-
cos de rotina para o diagnóstico de IAP. Novos valores de corte 
foram determinados para cada biomarcador preditivo de IAP e 
estratificados por tipo de organismo. Os valores foram variáveis   
e altamente dependentes do organismo. Por isso, é importante 
considerar a suspeita clínica para o diagnóstico de IAP, pois a 
acurácia dos marcadores inflamatórios séricos e sinoviais é de-
pendente do organismo infectante. É importante ressaltar que 
isso é especialmente verdadeiro para o Staphylococcus coagula-
se negativo e para infecções com culturas negativas, pois a VHS 
sérica, a PCR, os leucócitos sinoviais e o percentual de PMN são 
geralmente muito mais baixos para esses casos e, portanto, têm 
valores de corte mais baixos. Dado que a sensibilidade é baixa 
para certos organismos, é importante que os cirurgiões estejam 
cientes de que pode haver uma taxa mais alta de falsos negativos 
com certos organismos.

Embora a literatura seja superficial, dado o grande tamanho 
da amostra necessário para estratificar a precisão dos valores 
laboratoriais de diagnóstico por organismo, vários estudos su-
geriram que a sensibilidade dos testes diagnósticos depende do 
organismo. Deirmengian et al. [13] demonstraram que a media-
na do nível de PCR no líquido sinovial foi significativamente me-
nor para os organismos menos virulentos, quando comparados 
com os organismos classificados como virulentos (15,10 mg / 
L vs. 32,70 mg / L, p <0,0001). Perez-Prieto et al. [16] também 
demonstraram que a PCR e a VHS podem ser falsamente negati-
vas em até 32% e 23% das IAPs, respectivamente. Neste estudo, 
a clara maioria das culturas desenvolveu organismos de baixa 
virulência, Staphylococcus coagulase negativo ou C. acnes. Da 
mesma forma, em nosso estudo [17], descobrimos que os mar-
cadores inflamatórios eram mais baixos no soro de pacientes 
infectados com organismos menos virulentos, assim como em 
casos de cultura negativa. 

Certos organismos podem desencadear uma fraca respos-
ta do hospedeiro, enquanto outros desenvolvem uma respos-
ta muito mais robusta, o que pode ajudar a explicar por que a 
quantidade de purulência macroscópica descoberta no intraope-
ratório pode diferir dependendo do organismo bacteriano. Um 
estudo de Alijanipour et al. [18] demonstrou que a purulência 
intraoperatória foi mais comumente encontrada na IAP causada 
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por Streptococos sp. (88%) e S. aureus (85%) em comparação 
com o Staphylococcus coagulase negativo (73%) e bactérias 
gram-negativas (73%, p = 0,04). Embora a literatura ortopédica 
não tenha dados sobre o efeito da virulência do organismo nos 
níveis de biomarcadores, vemos implicações frequentes de orga-
nismos de baixa virulência, como C. acnes, na infecção da artro-
plastia do ombro. Tem sido demonstrado que a VHS e a PCR têm 
sensibilidade insuficiente para detectar infecção de prótese de 
ombro ao usar pontos de corte previamente estabelecidos de 30 
mm por hora ou 10 mg/L, respectivamente [19]. Isto é presumi-
velmente devido à baixa virulência de C. acnes e à necessidade 
de valores de corte otimizados para este organismo específico 
implicado em infecções protéticas. Da mesma forma, em nosso 
estudo, vemos que as sensibilidades dos biomarcadores diferem 
entre os organismos e, portanto, os valores de corte ideais va-
riam de acordo com o crescimento do organismo. 

No entanto, nem todos os marcadores são afetados pelo tipo 
de organismo. Neutrófilos no líquido sinovial secretam proteí-
nas específicas em resposta à infecção. Essas proteínas, como 
alfa-defensina, mostraram sensibilidade e especificidade acima 
de 96% para o diagnóstico de IAP [6,20,21]. Um estudo de lar-
ga escala analisou os resultados de 1.937 amostras que, simul-
taneamente, tiveram uma cultura de líquido sinovial realizada 
[8]. Os organismos recuperados a partir de 244 fluidos positivos 
para alfa-defensina, com cultura positivas foram registrados e 
agrupados com base em características tais como coloração de 
Gram, espécies, virulência, patogenicidade oral e articulação de 
origem. Amostras negativas de alfa-defensina serviram como 
controles não infectados. O teste de alfa-defensina para IAP foi 
positivo no contexto de um amplo espectro de organismos que 
normalmente causam IAP. Não houve diferença na magnitude 
do nível de α-defensina, independentemente das características 
da coloração de Gram, organismo específico, virulência, patóge-
no oral ou não oral ou origem anatômica. O teste fornece resul-
tados consistentes, independentemente do tipo de organismo, 
coloração de Gram, espécie ou virulência do organismo, e pode 
ser considerado uma ferramenta diagnóstica padrão na avalia-
ção da IAP, sempre que o líquido sinovial é aspirado para uma 
investigação da IAP. 

A literatura sobre IAPs com fungos e organismos álcool-
acido-resistentes é escassa, devido à raridade de tais organismos. 
As IAPs por fungos representam apenas 1% das IAPs [22]. O co-
nhecimento precoce do micróbio envolvido ajudaria na seleção 
de terapia antimicrobiana apropriada e produziria melhores re-
sultados de tratamento. As características dos marcadores infla-
matórios sistêmicos em pacientes com IAPs fúngicas não foram 
totalmente avaliadas. Em uma revisão de 44 pacientes com IAP, 
de um único centro, com cultura positiva, diagnosticou IAPs por 
fungos e os valores médios para proteína C-reativa e VHS foram 
comparados com 59 pacientes com IAP bacteriana, incluindo 
espécies de Staphylococcus coagulase-negativo, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli e Streptococcus sp [23]. A VHS média 
para IAP por fungos e por bactérias foi de 40 mm por hora (IC 
95%, 30 a 50 mm por hora) e 41 mm por hora (IC 95%, 33 a 49 
mm por hora), respectivamente (p = 0,61). Os valores médios 
da PCR para IAP por fungos e por bactérias foram 42 mg / l (IC 
95%, 22 a 62 mg/L) e 65 mg/L (IC 95%, 43 a 88 mg/L), respec-
tivamente (p = 0,42). Marcadores inflamatórios sistêmicos não 
discriminam entre infecções bacterianas e fúngicas. Devido à 
natureza rara das IAPs fúngicas, as colaborações multicêntricas 
são uma possível avenida de pesquisa para aprofundar o estudo 
dessa questão.
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JUSTIFICATIVA
A coloração de Gram se tornou um método de rotina no 

processamento de amostras enviadas para cultura. Nas últimas 
duas décadas, preocupações foram levantadas sobre a acurácia 
diagnóstica da coloração de Gram para detectar a IAP, no cená-
rio de ATQ/ATJ dolorosas ou com falha [1–5]. 

Em geral, a literatura tem demonstrado resultados significa-
tivamente ruins em relação à habilidade da coloração de Gram 
em descartar IAP. A Tabela 1 é um resumo dos valores diagnós-
ticos publicados sobre o papel da coloração de Gram no cenário 
da artroplastia total de revisão. 

Não obstante a baixa precisão diagnóstica pela coloração de 
Gram, devemos considerar o custo associado à realização roti-
neira da mesma. Della Valle et al. apontou o custo de uma única 
coloração de Gram foi de US $ 14,30, o que, combinado com 

a fraca sensibilidade, levou a um custo de US $ 598,85 por re-
sultado verdadeiramente positivo [2]. Portanto, recomendamos 
fortemente o abandono universal da coloração de Gram no diag-
nóstico e tratamento da IAP.
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QUESTÃO 5: Qual é a acurácia diagnóstica da coloração de Gram, intra-operatória, para o diag-
nóstico de ISC/IAP?

RECOMENDAÇÃO: A coloração intra-operatória de Gram é um teste não confiável para diagnosticar a IAP. Ele carrega uma baixa sensi-
bilidade e alta taxa de falsos negativos. Portanto, não é recomendado para o diagnóstico de ISC/IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:95%, Discordam:4%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte) 
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Autor Procedimento Sensitibilidade Especificidade Valor Preditivo
Positivo

Valor Preditivo
Negativo

TABELA 1. Resumo dos valores diagnósticos publicados sobre o papel da coloração de Gram, no contexto da revisão de artroplastia total.
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QUESTÃO 6: Existe um papel para a análise sanguínea da procalcitonina (PCT) no diagnóstico 
de ISC/IAP em pacientes ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Não. A literatura demonstra a existência de biomarcadores com valor diagnóstico superior, em comparação com o 
exame de PCT no soro, na determinação da presença de infecção em pacientes ortopédicos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:92%, Discordam 3%, Abstenção:5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A IAP continua sendo uma das complicações mais desafia-

doras que podem resultar da artroplastia total. Como os sinto-
mas da IAP são frequentemente inespecíficos e não há um limiar 
ou critério padrão-ouro para os testes laboratoriais atualmente 
disponíveis, a IAP é difícil de diagnosticar com precisão [1,2]. 
Portanto, continua a ser imperativo determinar os marcadores 
mais valiosos para uso no diagnóstico de IAP, a fim de agilizar 
o tratamento para essa população de pacientes. Por exemplo, os 
biomarcadores séricos, como a velocidade de hemossedimenta-
ção (VHS), proteína C reativa (PCR) e contagem de leucócitos 
(CL), não são suficientemente específicos para diagnosticar a 
IAP [3]. Numerosos estudos focados na precisão diagnóstica 
de novos biomarcadores sugeriram que o exame de PCT sérico 
pode ser um biomarcador útil devido à sua rápida avaliação e 
alta especificidade [4–6].

Uma meta-análise de Shen et al. em 2013, determinou que a 
PCT sérica tinha algum benefício para o uso, mas apenas como 
uma ferramenta diagnóstica para a determinação de pacientes 
com artrite séptica e/ou osteomielite [7]. Além disso, Bottner et 
al. e Worthington et al. também sugeriram que a PCT sérica era 
apenas um marcador acurado para infecções bacterianas sistê-
micas. Bottner et al. endossaram como uma ferramenta de diag-
nóstico por causa de sua alta especificidade. Recomendaram que 
a PCT tem utilidade limitada sendo apenas um teste confirma-
tório para infecção sistêmica, e não IAP, somente após triagem 
com IL-6 e PCR, simultaneamente por causa de sua alta espe-
cificidade (0,98) e baixa sensibilidade (0,33) [8]. Um pequeno 
estudo prospectivo de Yuan et al. foi conduzido examinando 74 
casos de revisão de ATQ e comparou valores pré-operatórios de 
PCT com contagem de leucócitos e PCR para determinar qual 
teste foi o marcador diagnóstico mais valioso [9]. Respectiva-

mente, as áreas sob a curva (AUCs) para contagem sérica de 
PCT, PCR e leucograma foram 0,851 (IC 95%, 0,773 a 0,929), 
0,830 (IC 95%, 0,751 a 0,910) e 0,633 (IC 95%, 0,518 a 0.747) 
mostrando que PCT e PCR foram significativamente maiores em 
acurácia diagnóstica do que a contagem de leucócitos (p <0,05). 
O tamanho da população deste estudo foi relativamente peque-
no e não houve diferença significativa (p = 0,0367) no valor 
diagnóstico de PCT e PCR.

Em contraste, Worthington et al. avaliaram preditores de 
infecção na revisão artroplastias  e determinaram que a PCT 
não foi valiosa em diferenciar pacientes com soltura asséptica 
daqueles com soltura séptica e mostraram a maior capacidade 
diagnóstica da PCR (p = 0,0001), VHS (p = 0,0001) e leucóci-
tos (p = 0,003) sinalizando que eram todos significativamente 
maiores em pacientes submetidos a revisão por soltura séptica 
[10]. A maior qualidade na combinação de IL-6 com PCR como 
marcador de diagnóstico em comparação com a PCT também foi 
demonstrada por Ettinger et al. que inspecionaram os pacientes 
de revisão e os separaram naqueles com uma infecção articular 
de baixo grau ou com soltura asséptica [11]. 

Da mesma forma, Sousa et al. também mostraram que testes 
de PCT no líquido sinovial não mostraram diferença em pacien-
tes com IAP e sem IAP [12]. Estes estudos confirmaram que a 
utilidade dos testes de PCT está no teste do soro e não na análise 
do líquido sinovial. 

Além disso, Drago et al. mostraram que os níveis séricos de 
PCT não diferiram entre os pacientes com IAP e aqueles sem IAP 
e determinaram que apenas a IL-6 era um marcador diagnósti-
co preciso da IAP [13]. Igualmente, uma recente metanálise de 
Yoon et al. em 2018, comparou o PCT com a IL-6 em sua capa-
cidade de diagnosticar a IAP [14]. Eles também demonstraram 
que a IL-6 era muito superior em sua capacidade diagnóstica em 

Livro.indb   220 22/10/2019   11:12:02



221     Parte I       Assembleia Geral

comparação com a PCT sérica. Eles também recomendaram que 
a PCT não fosse utilizada como uma ferramenta de diagnóstico 
descartável, devido a sua alta probabilidade negativa e que a IL-6 
tinha um valor diagnóstico maior em comparação à PCT devido 
a sua AUC maior de 0,93 (IC 95%, 0,91 a 0,95 ) vs. AUC de 0,83 
(IC 95%, 0,79 a 0,86) para a PCT. 

Em 2017, uma metanálise realizada por Xie et al. comparou 
a utilidade diagnóstica para IAP da α-defensina com a PCT e en-
controu que α-defensina também foi superior à PCT sérica em 
relação à especificidade (0,95 vs. 0,92), probabilidade positiva 
(19,6 vs. 6,8) e AUC (0,99 vs. 0,76) [15]. Isto mostrou que a 
α-defensina foi um biomarcador superior no diagnóstico de IAP 
em comparação com a PCT sérica. 

A maioria dos estudos acima mencionados fornece evidên-
cias irrefutáveis   de que a PCT sérica não tem utilidade na sua 
capacidade diagnóstica na detecção de IAP em pacientes com 
artroplastia. No entanto, a mesma literatura fornece evidências 
de que existem testes muito superiores para fornecer um diag-
nóstico de IAP no mesmo contexto. Em suma, considerando o 
insuficiente suporte na literatura para o uso de PCT no diagnós-
tico de IAP, recomendamos que outros testes diagnósticos que 
tenham valor superior sejam utilizados em seu lugar.
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2.3. DIAGNÓSTICO: ISOLAMENTO DO PATÓGENO - CULTURA

Autores: Ruyin Hu, Ana Lucia Munhoz Lima, Olivier Cornu

QUESTÃO 1: Qual é a metodologia ideal para obter culturas intraoperatórias?

RECOMENDAÇÃO: Cada amostra de tecido deve ser coletada usando instrumentos estéreis, separados e transferidos diretamente para 
frascos de cultura, e enviadas ao laboratório, o mais rápido possível. No mínimo três e no máximo cinco culturas intraoperatórias (tecido 
periprotético) devem ser obtidas. É preferível que as amostras sejam obtidas da interface implante-osso, sempre que possível. As culturas 
com cotonetes devem ser evitadas devido à sua baixa precisão diagnóstica. O líquido sinovial também deve ser coletado e colocado em 
frascos de hemocultura, quando possível.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado
 
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam:96%, Discordam:4%, Abstenção:0% (Unânime, Consenso Muito Forte) 

JUSTIFICATIVA
A identificação precisa do(s) microrganismo(s) responsá-

vel(is) pela infecção articular periprotética (IAP) é um passo 
fundamental no tratamento dessa complicação. Além de confir-
mar o diagnóstico, isso permitirá a administração de antibióti-
cos específicos para ajudar a otimizar a erradicação da infecção 
e o salvamento da articulação. A falha em identificar o microor-
ganismo correto pode resultar em tratamentos potencialmente 
tóxicos e caros, bem como possível falha na erradicação da IAP 

[1,2]. Portanto, é necessário um consenso para estabelecer mé-
todos padronizados para a amostragem intraoperatória, a fim de 
determinar o melhor tipo de amostra a ser cultivada, o número 
ideal de amostras de tecido e o método mais adequado de trans-
porte da amostra para o laboratório. 

Com relação ao método de obtenção de culturas intra-ope-
ratórias, estudos prévios demonstraram que as culturas de teci-
dos têm maior sensibilidade e especificidade do que culturas de 
cotonetes para o diagnóstico de IAP e, portanto,  estas devem 
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ser evitadas [3–5]. As amostras intraoperatórias mais adequadas 
consistem em amostras de tecido, líquido sinovial e componen-
tes protéticos ou próteses inteiras. Cada amostra de tecido deve 
ser coletada usando instrumentos cirúrgicos separados, a fim 
de evitar a contaminação cruzada da amostra e obter amostras 
verdadeiramente independentes [6]. As biópsias devem ser reti-
radas do revestimento sinovial e dos tecidos periprotéticos, com 
o objetivo de atingir tecido visivelmente inflamado ou anormal 
[7]. Deve-se dar preferência à amostragem da membrana na 
interface entre o osso e o implante, pois é mais provável que 
essas amostras produzam resultados positivos [8-10]. Quando 
o exame histológico dos tecidos periarticulares é planejado, é 
útil obter amostras pareadas para exame histopatológico e mi-
crobiológico da mesma área, a fim de permitir a correlação dos 
resultados. 

O número ideal de amostras intra-operatórias necessárias 
para maximizar a probabilidade de identificar o organismo in-
fectante foi extensivamente investigado. Estudos prévios suge-
riram que a maior sensibilidade e especificidade foi alcançada 
pela obtenção de cinco ou seis amostras [11-15]. Estudos recen-
tes têm utilizado diferentes meios de cultura na tentativa de re-
duzir o número de amostras necessárias e, assim, diminuir o im-
pacto técnico e financeiro dessa modalidade diagnóstica. Em um 
estudo prospectivo multicêntrico, Bemer et al. demonstraram 
que o número mínimo de amostras necessárias para confirmar 
o diagnostico de IAP pode ser reduzido para quatro, contanto 
que cada amostra seja cultivada usando três meios diferentes, 
incluindo uma hemocultura [10]. Peel et al. [16] também de-
monstraram que um alto nível de acurácia para o diagnóstico de 
IAP é obtido quando três amostras de tecido periprotético são 
inoculadas em frascos de hemocultura, ou quatro amostras de 
tecido periprotético são cultivados usando técnicas padrão de 
placa de cultura. Gandhi et al. [17] também usaram a análise da 
curva receptor-operador (ROC) para demonstrar que o número 
ideal de amostras necessário para produzir um resultado positi-
vo foi quatro. Portanto, recomendamos que quatro amostras de 
tecido sejam obtidas para fornecer a melhor sensibilidade sem 
comprometer a especificidade. 

Sempre que possível, o líquido sinovial deve ser enviado 
para análise, pois pode ser usado tanto para cultura quanto para 
a detecção de biomarcadores de IAP comumente usados   [18]. 
Com relação à detecção do organismo infectante, a sensibilida-
de do líquido sinovial inoculado em frascos de hemocultura é 
maior do que a cultura tradicional [4,19,20]. 

Não há estudos conclusivos avaliando o desempenho de 
meios de transporte para amostras ortopédicas, pois o desempe-
nho dos sistemas de transporte diferiu dependendo da tempera-
tura, tempo de espera e linhagem bacteriana. Em geral, uma boa 
preservação de amostras foi relatada para meios mantidos a 4 ° 
C [5]. As amostras devem chegar ao laboratório o mais rápido 
possível e modelos experimentais sugerem que há uma perda 
significativa do rendimento bacteriano após um atraso de seis 
horas [21]. O último estudo sugeriu que o tempo ideal para as 
amostras chegarem ao laboratório é de aproximadamente duas 
horas.
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QUESTÃO 2: Quais métodos podem ser utilizados para aumentar a capacidade diagnóstica das 
culturas de microrganismos nas infecções de sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas 
(ISC/IAPs)? 

RECOMENDAÇÃO: Pelo menos quatro amostras de culturas no intraoperatório devem ser coletadas para aumentar a capacidade diag-
nóstica. Existe evidência limitada sugerindo que culturas da membrana sinovial, líquido sinovial ou tecido periprotético podem aumentar 
a probabilidade de encontrar o patógeno causador da infecção. As amostras devem ser inoculadas em tubos para hemocultura e a seme-
adura em meios de cultura enriquecidos (como placas de ágar chocolate e caldo Schaedler) ou através do caldo processado por moagem 
abrasiva (bead mill processing broth) também podem aumentar o diagnóstico. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTOS DOS DELEGADOS: Concordam: 86%; Discordam: 9%; Abstenção 5% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA 
A identificação de um organismo através da cultura micro-

biológica é fundamental para o diagnóstico e tratamento da ISC 
e IAP [1-3]. Duas culturas positivas da mesma articulação iden-
tificando o mesmo microrganismo através de fluidos ou tecidos 
mantêm-se um dos critérios maiores para o diagnóstico da IAP 
nas artroplastias totais. Dessa forma, qualificando-se como um 
critério maior tanto na definição de IAP de 2013, quanto na de 
2018 [2,4]. Todavia, em 7 a 35% [5-9] dos pacientes, nenhum 
microrganismo consegue ser isolado mesmo contemplando-se 
outros critérios para infecção, definindo assim os pacientes com 
IAP com "culturas negativas" [3]. No geral, e particularmente 
para esta coorte de pacientes, otimizar os resultados das culturas 
pode auxiliar na determinação do tipo de procedimento cirúrgi-
co, antibioticoterapia e probabilidade de sucesso do tratamento.  

Os métodos para otimizar o crescimento de culturas são 
divididos em medidas pré-operatórias, intraoperatórias e pós-
-operatórias. Em relação às medidas pré-operatórias, as Diretri-
zes de Prática Clínica da American Academy of Orthopaedic Sur-
geons (AAOS CPG) recomenda a punção articular para análise 
de culturas pelo menos 2 semanas após a última dose de anti-
biótico (recomendação moderada) [1]. Se não houver nenhum 
crescimento na cultura, deve-se repetir a punção articular (re-
comendação do consenso para joelho, moderado para quadril). 
Finalmente, se existe suspeita diagnóstica de IAP ainda não con-
firmada é recomendado evitar a introdução de antibioticotera-
pia na tentativa de aumentar a possibilidade de identificação do 
microrganismo no pré- ou intraoperatório (recomendação for-
te) [1]. Medidas intra- operatórias para otimizar o crescimen-
to nas culturas incluem obtenção de múltiplas coletas de locais 
representativos (ex., intramedular, interface com o implante) e 
antes da irrigação. As amostras devem ser coletadas utilizando-
-se instrumentais limpos e transferidas imediatamente para o 
frasco de cultura, que devem ser transportados para o laborató-
rio assim que toda a coleta for realizada. 

Medidas pós-operatórias incluem o meio de crescimento, 
bead mill processing broth, entrega pontual e rápido processa-
mento do material pelo laboratório, utilização de sonicação e 
duração da cultura. O âmbito desta questão irá abranger: qual 
o número correto de amostras intraoperatórias deve ser coleta-
da, qual tipo de cultura deve ser realizada, de quais áreas devem 
coletas, se é vantajoso o processamento por moagem abrasiva 
(bead mill processing) e qual o melhor meio de cultura. O res-
tante das medidas para otimizar o crescimento em culturas será 
coberto por outras questões do  International Consensus Meeting 
(CIM).  

A AAOS CPG recomenda que múltiplas culturas sejam ob-
tidas durante o procedimento cirúrgico (recomendação forte), 

mas nenhum número foi definido. O CIM de 2013 recomenda 
que três a cinco amostras devem ser coletadas na suspeita ou 
incerteza diagnóstica de IAP (consenso forte)[10]. Estudos pré-
vios recomendam que pelo menos cinco culturas devem ser ob-
tidas [11-13], mas Atkins et al. foram os primeiros a analisar esta 
afirmação estatisticamente de forma prospectiva. Eles examina-
ram o crescimento de culturas de 297 artroplastias de revisão 
e descobriram que 5 a 6 amostras aumentavam a probabilidade 
diagnóstica [14]. Em 2016, Bémer et al. publicaram um estudo 
prospectivo, randomizado e multicêntrico demonstrando que 
quatro amostras de cultura semeadas em três meios de culturas 
diferentes é uma abordagem altamente confiável e econômica 
para o diagnóstico de IAP [15]. Gandhi et al. corroboram estes 
achados após examinar 74 pacientes com IAP, que preenchiam 
os critérios da Musculoskeletal Infection Society (MSIS) [16]. Eles 
demonstraram que o número adequado de culturas necessárias 
para fornecer um resultado positivo são quatro amostras (espe-
cificidade=0.61 e sensibilidade=0.63) e concluíram que um nú-
mero maior de amostras aumentaria a sensibilidade, mas dimi-
nuiria a especificidade. Finalmente, Pell et al. determinaram um 
número mínimo de quatro amostras para se obter um resultado 
de crescimento ótimo em meios de cultura convencionais, mas 
um mínimo de apenas três amostras caso seja utilizado frascos 
de hemocultura [17]. Alguns autores defendem a coleta de até 
10 amostras no caso de antibioticoterapia pregressa ou micror-
ganismos de baixa virulência [18], porém essas situações podem 
ser ideias para a utilização de tecnologias emergentes como o 
sequenciamento genético de nova geração [19].

Em relação à forma com que as amostras devem ser co-
letadas, estudos são conflitantes em relação à superioridade 
da cultura do líquido sinovial em relação à cultura de tecidos 
[15,15,20,21]. Todavia, ambos são frequentemente coletados de 
forma simultânea na prática clínica e em conjunto aumentam a 
sensibilidade diagnóstica [20]. Múltiplos estudos demonstraram 
que swabs não são um método de coleta intraoperatória confiá-
vel [7,22]. Devido às suas altas taxas de falso negativo e falso 
positivo [23], seu uso foi altamente contraindicado no CIM de 
2013 [10]. Frequentemente é relatado que as culturas devem ser 
removidas com bisturi de lâmina fria num corte preciso, manu-
seada com instrumentos limpos e armazenada diretamente em 
um recipiente estéril. Contudo, no melhor conhecimento do au-
tor, nenhum estudo até o momento investigou o papel da técnica 
de coleta de amostras no resultado das culturas. 

É frequentemente recomendado que culturas sejam obti-
das do canal intramedular e da interface implante/osso [24]. 
Contudo, Gandhi et al. investigaram o papel da "melhor cultu-
ra". Essa é uma prática utilizada para identificar uma amostra 
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promissora de qualquer parte de uma articulação infectada que 
deveria ser submetida à análise adicional (ex., fungos e micobac-
térias), além da rotina tradicional de bactérias aeróbias e anaeró-
bias [16]. Apesar de ser uma amostra visualmente promissora, 
essa prática da "melhor cultura" não aumentou a probabilidade 
de crescimento [16]. Além disso, em um estudo multicêntrico 
prospectivo, Bémer et al. encontraram as maiores taxas de posi-
tividade em culturas do líquido sinovial (91.7%) seguido de teci-
dos em contato com o implante (91.5%), enquanto amostras ós-
seas tiveram as piores taxas de positividade (76.6 - 87.1%) [15]. 

A utilização de meios de cultura alternados também tem 
sido descrita para otimizar o crescimento de culturas. Hughes 
et al. revisaram 805 amostras de líquido sinovial de pacientes 
com suspeita de artrite séptica [26]. Os resultados das culturas 
obtidas com frascos de hemocultura foram comparados com os 
resultados das culturas obtidas através do método convencio-
nal com placas de ágar.  O método com frascos de hemocultura 
identificou significativamente mais patógenos e menos contami-
nantes comparado ao método tradicional [26]. De forma similar, 
Fontz-Vizcara et al. revisaram, retrospectivamente, 87 casos de 
IAP em 2010 [7]. Eles compararam o crescimento de culturas 
do líquido sinovial inoculadas em frascos de hemocultura com 
tecido periprotético e amostras de swab em um meio convencio-
nal. Não somente o líquido sinovial inoculado em frascos de he-
mocultura obtiveram uma taxa maior de positividade, esse mé-
todo também apresentou melhor sensibilidade, especificidade e 
valores preditivos positivos e negativos para o diagnóstico de 
IAP quando comparado com tecidos periprotéticos e amostras 
de swabs [7]. Estudos subsequentes sobre IAP também demons-
traram que culturas de tecidos periprotéticos inoculados em 
frascos de hemocultura são superiores para o diagnóstico do que 
swabs [27], meios tradicionais de cultura Agar/caldo [28,29] e é 
similar em sensibilidade à sonicação [30]. 

Finalmente, além de utilizar frascos de hemocultura, meios 
enriquecidos ou específicos para determinados organismos 
também têm sido relatados. Quando existe suspeita de fungos, 
bactérias zoonóticas, micobactérias ou outros microrganismos 
não usuais, meios de cultura convencionais irão frequentemen-
te falhar na identificação desses patógenos [31]. O laboratório 
deve ser notificado quando existe suspeita desses microrganis-
mos para evitar exposição acidental e para que o meio de cultura 
correto seja escolhido como a infusão cérebro/coração, caldo 
tríptico de soja e ágar chocolate [31]. Bémer et al. investigaram 
a questão sobre qual seria o melhor meio de cultura e encon-
traram que o método mais eficiente para identificar uma IAP 
pela sua definição era obtido pela combinação de três diferentes 
meios de cultura: frasco de hemocultura, placa de ágar chocola-
te e caldo Schaedler [15]. Os autores também reportaram que 
a placa de ágar chocolate foi mais sensível do que a placa ágar 
anaeróbico, particularmente para o anaeróbio C. acnes [15]. 

Concluindo, existe evidência para sustentar a utilização de 
frascos de hemocultura, obtendo pelo menos quatro amostras 
intra operatórias (incluindo líquido sinovial e tecido periproté-
tico), processamento por moagem abrasiva (bead mill processing 
broth) e meios de cultura enriquecidos para aumentar a capaci-
dade diagnóstica das culturas de microrganismos na ISC/IAP. 
Destes, os métodos mais estudados incluem o número ideal de 
amostras e a utilização de frascos de hemocultura (evidência 
moderada). O resto das intervenções listadas apresentam evi-

dência limitada.
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QUESTÃO 3: Qual é o melhor momento para o processamento de culturas de tecidos ou de 
amostras do líquido sinovial? Quanto tempo devemos esperar para culturas convencionais serem 
declaradas negativas? 

RECOMENDAÇÕES: As culturas devem ser mantidas por um período de cinco a sete dias. Nos casos de suspeita de infecção articular 
periprotétitca (IAP) com microrganismos de baixa virulência ou nos casos de culturas negativas obtidas no pré-operatório, com alta 
suspeita de IAPC- (IAP com culturas negativas), as culturas devem ser mantidas por 14 a 21 dias. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 87%; Discordam 12%; Abstenção 1% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA 
Acredita-se que a maioria dos microrganismos causadores 

de infecção podem ser isolados em poucos dias utilizando-se 
de métodos de cultura tradicionais. Além disso, não existe no 
momento motivo para se estender a duração das culturas em 
pacientes nos quais o microrganismo tenha sido isolado no pré-
-operatório. Pesquisas têm sido realizadas com foco no período 
de incubação de amostras de pacientes com suspeita de IAP, ca-
sos com culturas negativas e pacientes que podem estar infecta-
dos com microrganismos de baixa virulência, como C. acnes e 
anaeróbios. Infelizmente não existe consenso a respeito do tem-
po apropriado para culturas, apesar da identificação do agente 
responsável pela infecção ser crítica na IAP [1]. 

Existe uma noção de que períodos mais longos de incuba-
ção poderiam aumentar a possibilidade de detecção de agentes 
contaminantes e assim aumentar os resultados falso positivos 
[2]. Contudo, vários estudos têm demonstrado que prolongar o 
tempo de cultura para duas semanas aumenta significativamente 
a sensibilidade da cultura sem alterar o risco de crescimento de 
agentes contaminantes [1-5]. Atualmente não existe evidência 
determinando a custo-efetividade associada à manutenção de 
culturas por uma versus duas semanas. Além da questão do cus-
to, é crítico que as culturas sejam mantidas por uma quantidade 
de tempo adequada no esforço de isolar qualquer patógeno em 
potencial, mesmo em casos presumidamente assépticos [6,7].  

A maioria dos tecidos ou culturas sinoviais são incuba-
dos por cinco dias ou menos [8], no entanto, existem estudos 
apontando a importância de se estender esses períodos [1,5,9]. 
Butler-Wu et al. tentaram identificar as melhores condições de 
cultura para recuperar amostras de C. acnes de casos de IAP [5]. 
Eles utilizaram um tempo de incubação nas culturas de 28 dias 
em todas as amostras coletadas de 198 revisões de artroplastias 
e encontraram um tempo de incubação mínimo de 13 dias, tanto 
para culturas aeróbias quanto anaeróbias, para conseguir diag-

nosticar a presença de C. acnes. Períodos de incubação além des-
te período não auxiliaram no isolamento do C. acnes. Schaffer 
et al. propuseram que culturas microbiológicas devem ser man-
tidas por 14 dias para o diagnóstico de infecção após condução 
de um amplo estudo prospectivo no qual amostras de tecidos 
de 284 pacientes foram analisadas [1]. Apesar do tempo médio 
para diagnóstico de um microrganismo suspeito ser de apenas 
4 dias, outros microrganismos causadores de IAP cresceram até 
13 dias após a incubação, ressaltando a natureza polimicrobiana 
da IAP. Comparando organismos de detecção precoce versus de-
tecção tardia, foi demonstrado que o grupo de crescimento pre-
coce foi composto de Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus 
e enterobactérias. Esses microrganismos cresceram dentro dos 
primeiros 7 dias de cultura. O grupo tardio, apresentando cres-
cimento predominante entre o sétimo e décimo quarto dia, foi 
composto pelo crescimento de espécies de Proprionibacterium, 
bacilos gram positivos aeróbios e espécies de Peptostreptococcus. 

Neut et al. avaliaram uma coorte de 22 pacientes com sus-
peita de soltura séptica. Eles concluíram que o prolongamento 
do tempo de cultura para 7 dias aumentaria a taxa de detecção 
de bactérias infectantes de 41% para 64% [4]. Bossard et al. re-
comendaram que amostras de culturas deveriam ser mantidas 
por pelo menos 10 dias para detecção do C. acnes [10]. Neste 
estudo retrospectivo que examinou 70 casos de infecção por C. 
acnes, foi encontrado que a redução do tempo de cultura para 
7 dias iria diminuir o diagnóstico de IAP em 21.4% dos casos. 
Apesar da recomendação do tempo de cultura de 10 dias, 6% dos 
casos de C. acnes foram diagnosticados após esse período. Con-
clusão similar sobre o C. acnes foi encontrada por Framgiamore 
et al. que demonstraram que 14% das culturas positivas foram 
detectadas após 7 dias na sua revisão de 46 casos [11].

Além disso, existe literatura propondo que um tempo mais 
prolongado do período de incubação (até 21 dias) é necessá-
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rio para minimizar a taxa de IAP com culturas negativas [12]. 
Parvizi et al. propuseram que culturas deveriam ser mantidas 
por pelo menos 14 dias e que se não houver crescimento neste 
período, um tempo adicional de incubação de 7 dias seria ne-
cessário. Este período adicional de 7 dias de incubação poderia 
permitir o isolamento de microrganismos de crescimento lento, 
como espécies de micobactérias e fungos [12]. Períodos prolon-
gados de incubação podem ser úteis em casos nos quais nenhum 
organismo foi isolado no pré-operatório. 

Novas técnicas estão surgindo para aumentar as taxas de 
detecção e minimizar longos períodos de incubação necessários 
para o diagnóstico de IAP. Um estudo prospectivo de laboratório, 
em um período de sete meses, amostras de tecido foram adqui-
ridas de pacientes com suspeita de IAP [13]. Todas as amostras 
foram para cultura por 14 dias, utilizando o sistema de hemocul-
tura BD BACTECTM. Todos os 66 casos de cultura positiva, com 
exceção de um, foram detectados dentro de 3 dias de incubação. 
A utilização de frascos de hemocultura foi de grande valor no 
aumento de sensibilidade diagnóstica dos casos de IAP. Um es-
tudo mais recente avaliou o tempo de cultura para anaeróbios e 
propôs um procedimento moderno de laboratório que poderia 
aumentar a detecção e diminuir o tempo de cultura [14]. Eles 
demonstraram que todos os patógenos podem ser identificados 
dentro de 6 dias utilizando-se um meio de cultura altamente 
sensível (caldo de tioglicolato suplementado com fígado) e com 
identificação direta através da ionização por dessorção a laser 
assistida por matriz (MALDI-TOF), em inglês Matrix-Assisted 
Laser Desorption/Ionization.  

Até o momento existem múltiplas técnicas e metodologias 
utilizadas nas culturas convencionais. A literatura atual sugere 
que as culturas devem ser mantidas e processadas com base no 
microrganismo infectante. Culturas devem ser processadas e 
mantidas por pelo menos 5 dias. No caso de suspeita de IAP com 
organismos de baixa virulência ou nos casos de cultura pré-ope-
ratória negativa com alta suspeita de IAP, as culturas devem ser 
mantidas por pelo menos 14 a 21 dias. 
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QUESTÃO 4: Qual é a recomendação de protocolo padronizado para culturas laboratoriais, para 
minimizar diferenças de resultados entre os centros médicos?

RECOMENDAÇÃO: Baseado nas diretrizes atuais da Infectious Disease Society of America (IDSA), amostras de cultura devem ser trans-
portadas em recipientes estéreis na temperatura ambiente e processados prontamente dentro de uma janela de duas horas, para limitar a 
contaminação da amostra ou a dessecação e subsequente morte por privação de nutrientes. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 92%; Discordam 3%, Abstenção 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA 
Até o presente momento, laboratórios de microbiologia clí-

nica utilizam-se de várias abordagens, incluindo métodos mo-
leculares e de cultura clássicos, para detectar adequadamente 
um microrganismo patológico. Contudo, culturas ainda repre-
sentam o método de preferência na identificação e subsequente 
classificação do patógeno infectante. As práticas em vigor são 
essenciais para assegurar a correta determinação da sensibilida-
de e tratamento adequado para pacientes após a identificação 
do patógeno que causou a infecção superficial do sítio cirúrgico 
(ISC) e/ou infecção articular periprotética (IAP). Protocolos 
padronizados têm sido implementados para laboratórios de mi-
crobiologia servindo tanto grandes centros médicos acadêmicos 
quanto pequenos programas de comunidade de forma a manter 
resultados similares e um limite mínimo para a qualidade das 
amostras de culturas e subsequentemente da assistência aos pa-
cientes [1]. 

Existem inúmeros fatores que devem ser compreendidos 
quando consideramos padronizar procedimentos de cultura. Os 
resultados das culturas são influenciados pela técnica de semea-
ção, veículo de transporte da amostra, tempo até o contato com 
os nutrientes, o tipo de meio de cultura entre outros numerosos 
fatores. A recomendação do IDSA afirma que todos os tecidos 
e secreções enviadas para cultura, oriundas de uma cirurgia 
ortopédica, sejam prontamente processadas após o transporte 
através de um recipiente estéril e que este processamento não 
exceda uma janela de duas horas [1]. É de máxima importância 
limitar o tempo que o microrganismo fica privado de nutrientes 
e exposto a um ambiente inóspito. 

A diretriz da IDSA, anteriormente mencionada, expõe o 
quão delicado é o ciclo de vida dos organismos procariontes 
e eucariontes simples e como a qualquer momento durante o 
processo de coleta, transporte e processamento da amostra este 
ciclo pode ser alterado, levando a uma interpretação equivocada 
do resultado final [1]. Interpretações incorretas deste resultado 
final, seja pela subjetividade da natureza humana, análises au-
tomatizadas ou contaminação indesejada, não só podem como 
irão ocasionar graves implicações no manejo dos pacientes que 
originaram estas amostras. 

Na tentativa de manter o mesmo nível de certeza na detecção 
da IAP nos casos de artroplastia de revisão (AR), recomenda-se 
a coleta de pelo menos três amostra no período intraoperatório 
[1,2]. Em um estudo prospectivo Atkins et al. examinaram 297 
casos de AR utilizando múltiplos métodos de detecção incluídos 

num algoritmo matemático para determinar a performance de 
cada teste diagnóstico na identificação de casos infectados [3]. 
Neste trabalho foi recomendado que pelo menos 5 a 6 amostras 
sejam coletadas do procedimento de artroplastia de revisão para 
diagnosticar adequadamente uma infecção subjacente e que pelo 
menos 3 destas amostras sejam positivas para o mesmo micror-
ganismo a fim de que o diagnóstico de infecção seja preciso [3]. 
Além disso, é recomendado que os laboratórios se abstenham 
de realizar a coloração de Gram como ferramenta diagnóstica. 

A literatura tem demonstrado que ainda necessitamos de 
muitos esforço e pesquisa para determinar qual é o papel do uso 
da sonicação, frascos de hemocultura e novas técnicas molecu-
lares no auxílio diagnóstico de infecções associadas à cirurgia 

ortopédica [4-6].
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JUSTIFICATIVA 
Pacientes submetidos à uma artroplastia de quadril ou jo-

elho podem evoluir com secreção da ferida operatória durante 
o período pós-operatório precoce ou com o desenvolvimento 
de um trajeto fistuloso durante o estabelecimento de uma IAP 
crônica. Frequentemente culturas são obtidas de áreas super-
ficiais na tentativa de diagnosticar uma infecção profunda ou 
identificar o microrganismo causador da infecção. A definição 
de IAP da Musculoskeletal Infection Society (MSIS), e a recente-
mente definição validada de IAP introduzida em 2018, incluem 
a presença de fístula em comunicação com o material protético 
como critério maior para o diagnóstico de IAP [1,2]. A comu-
nicação direta do trajeto fistuloso com a superfície epitelial da 
pele resulta em contaminação do trajeto com microrganismos 
que podem não ser agentes relacionados com o processo infec-
cioso subjacente. Apesar de culturas obtidas do trajeto fistuloso 
e da secreção drenada pela ferida operatória apresentarem alta 
probabilidade de serem positivas e isolarem algum(ns) organis-
mo(s), os mesmos não são representativos como causadores da 
infecção subjacente.

Historicamente a coleta com swab do trajeto da fístula pro-
vavelmente deriva da prática clínica no diagnóstico e tratamento 
da osteomielite, na qual era presumido ser precisa em identificar 
o organismo causador da infecção [3]. A literatura é escassa a 
respeito da utilização de culturas superficiais no diagnóstico da 
IAP [4-6], e os estudos prévios tratam, predominantemente, do 
papel das amostras do trajeto fistuloso na osteomielite crônica 
[7,8].

Em 2013 o International Consensus Meeting (CIM) sobre 
IAP foi contra a utilização de culturas por swab da ferida ope-
ratória [9]. Tetreault et al. [4], num estudo prospectivo e mul-
ticêntrico, avaliaram a utilidade de realizar culturas da secreção 
da ferida operatória ou do trajeto da fístula após artroplastias de 
quadril ou joelho. Esse estudo incluiu 55 pacientes e demons-
trou que essas culturas superficiais estavam em concordância 
com as culturas profundas em menos da metade dos casos des-
ta coorte (47.3%) e que eram mais propensas a apresentarem 
resultados polimicrobianos (27.3% versus 10.9%, p=0.023). Em 
23 casos (41.8%) as culturas superficiais teriam levado a uma 
mudança no regime de antibioticoterapia. Além disso, em 8 de 
10 pacientes o swab da fístula produziu um resultado positivo de 
um microrganismo que não foi corroborado pelos demais testes. 
Os autores concluíram que a obtenção de culturas superficiais 
do trajeto da fístula deva ser desencorajada nas infecções re-
lacionadas à artroplastia de quadril ou joelho. Esses resultados 
foram consistentes com estudos anteriores a respeito da osteo-
mielite crônica [7,8], nos quais também foi demonstrado baixa 
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QUESTÃO 5: A coleta de amostra pré-operatória com swab do trajeto fistuloso tem papel no iso-
lamento do organismo infectante? 

RECOMENDAÇÃO: Culturas superficiais coletadas do trajeto da fístula devem ser desencorajadas na artroplastia infectada. Culturas 
coletadas da superfície do trajeto fistuloso, com swab, apresentam baixa taxa de concordância com culturas profundas, sendo limitado 
o seu valor na prática clínica. Além disso, o resultado dessas culturas pode confundir o processo de tomada de decisão no manejo das 
infecções articulares periprotéticas (IAPs). 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 96%; Discordam 3%; Abstenção 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

correlação entre as culturas obtidas da fístula e do osso. 
Semelhantemente Aggarwal et al. [6], em outro estudo 

prospectivo, demonstraram que culturas obtidas com swab não 
são tão efetivas quanto culturas de tecido para o diagnóstico de 
IAP. Eles obtiveram mais resultados falso negativos e falso posi-
tivos do que com culturas de tecido, levando ao risco aumentado 
de não identificar ou identificar incorretamente o microrganis-
mo responsável pela IAP.

Baseado na evidência disponível, pode-se supor que swabs 
coletados do trajeto de fístulas não apresentam um papel no iso-
lamento do microrganismo responsável pela infecção nos casos 
de IAP subjacente. 
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JUSTIFICATIVA 
Por séculos o padrão ouro na identificação do microrganis-

mo causador de um processo infeccioso tem sido a cultura mi-
crobiológica. A técnicas de cultura descritas por Koch no século 
dezenove tem sofrido pouca ou nenhuma mudança. Existem 
vários aspectos associados às culturas. Um dos mais importan-
tes está relacionado à manutenção da viabilidade do organismo 
durante o seu transporte para que seja possível obter um cres-
cimento adequado e assim sua identificação [1]. Laboratórios 
de microbiologia clínica têm metodologias bem definidas para 
maximizar a eficiência dos resultados das culturas numa ten-
tativa de melhorar o manejo de pacientes com risco de desen-
volver infecções do sítio cirúrgico (ISC) e infecções articulares 
periprotéticas (IAPs). Existe evidência limitada que demonstre 
qual método de transporte (e.g. recipiente e deslocamento) se-
ria mais adequado para otimizar os resultados das culturas. Ne-
nhum estudo abordou as diferenças entre o transporte através 
de funcionários do hospital versus transporte automatizado em 
tubos à vácuo e seus efeitos na performance das culturas. 

Apesar da evidência limitada, a IDSA recomenda que amos-
tras de líquido sinovial de IAP sejam mantidas em temperatura 
ambiente em um recipiente estéril que deve ser processado e 
incubado dentro de uma janela de duas horas para otimizar os 
resultados das culturas [2]. Eles também sugerem que quando 
houver uma quantidade abundante da amostra, um volume adi-
cional de 10 mL deve ser inserido em um frasco de hemocultura 
para aeróbios e processada utilizando-se métodos para análise 
de hemocultura. Estudos apontam que o caldo de hemocultu-
ra pode permitir a diluição das células de defesa imunológica 
do hospedeiro, incluindo fatores inflamatórios e leucócitos 
polimorfonucleares permitindo, assim, o crescimento de orga-
nismos que não costumam ser obtidos em culturas tradicionais 
[3,4]. Evidências demonstram que a utilização de frascos de he-
mocultura para armazenamento de líquido sinovial de pacien-
tes com suspeita de artrite séptica aumenta a probabilidade de 
identificação de bactérias patogênicas, embora com um pequeno 
aumento no isolamento de organismos contaminantes [5]. Um 
estudo conduzido por Peel et al. demonstrou que a utilização 
de frascos de hemocultura para a coleta de tecidos periproté-
ticos aumentou drasticamente a taxa de detecção de infecções 
indolentes [5]. Outros métodos no processo de transporte têm 
sido testados na tentativa de aumentar a sensibilidade e a taxa de 
detecção das culturas. Um estudo realizado por Sebastian et al. 
demonstrou que a sonicação de implantes melhorou a sensibili-
dade do diagnóstico através de culturas nas IAPs [6]. Contudo, 
esta técnica é realizada após obtenção e transporte do material, 
que foi realizado de forma convencional em um recipiente de 

transporte estéril. Atualmente existe um vazio na literatura em 
relação ao melhor método de transporte do líquido sinovial e 
mais estudos precisam ser realizados para determinar qual me-
todologia de transporte é capaz de produzir os melhores resul-
tados de cultura. 

Na ausência de dados, nós recomendamos que a diretriz 
da IDSA em relação à aquisição das amostras de culturas seja 
seguido. As amostras coletadas durante o procedimento orto-
pédico devem ser obtidas utilizando-se instrumentos estéreis, 
transferidas diretamente para recipientes estéreis e transporta-
das ao laboratório o mais rápido possível. As culturas podem 
ser transportadas em temperatura ambiente. A eficiência dos 
resultados da cultura será otimizada se o transporte e processa-
mento do líquido sinovial for realizado em um ou mais frascos 
de hemocultura, entretanto com um ligeiro aumento no risco 
de contaminação. O tempo para inoculação no meio de cultura 
ou em máquinas de incubação deve ser minimizado e um tubo 
separado de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) ou tubo 
heparinizado, para a contagem de células e para preservação da 
amostra, caso algum método molecular seja necessário.
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QUESTÃO 6: Como as amostras de líquido sinovial devem ser enviadas (via tubos a vácuo, serin-
gas, frascos de hemocultura, etc.) para aumentar a eficiência das culturas? 

RECOMENDAÇÃO: A Infectious Disease Society of America (IDSA) recomenda que as amostras de líquido sinovial sejam transportadas 
em temperatura ambiente em um recipiente estéril. Quando forem coletadas em quantidade abundante, deve-se também enviar parte 
das amostras em frascos de hemocultura (aeróbios, e anaeróbios se o volume da amostra for suficiente) em conjunto com os métodos de 
cultura tradicional para aumentar a eficiência das culturas. 

NÍVEL DE RECOMENDAÇÃO: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 97%; Discordam 1%; Abstenção 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

•   •   •   •   •

Livro.indb   229 22/10/2019   11:12:02



Seção 2        Diagnóstico      230

JUSTIFICATIVA 
A IAP crônica continua sendo uma das situações de mais 

difícil tratamento no campo da artroplastia. Além disso, quan-
do essas infecções apresentam culturas negativas elas se tornam 
ainda mais difíceis de se tratar, uma vez que a antibioticoterapia 
direcionada se torna impossível. Demonstrou-se previamente 
que a administração de antibióticos anteriormente ao estabele-
cimento do microrganismo responsável pela infecção aumenta o 
risco de negativação das culturas [1]. Contudo, a necessidade de 
postergar a antibioticoprofilaxia pré- incisional é controversa. 

Uma revisão extensa da literatura identificou oito estudos 
relevantes que avaliaram o impacto da antibioticoprofilaxia pe-
rioperatória no resultado final das culturas. Dois são ensaios 
clínicos randomizados [2,3], e mais dois são estudos de coorte 
prospectiva [4,5]. Um é uma revisão sistemática da literatura 
[6]. Três são estudos retrospectivos [7-9] com coortes extensas 
de pacientes que obtiveram culturas pré- e pós-operatórias com-
paradas, fazendo com que ambos sejam considerados estudos 
retrospectivos de excelente qualidade. 

No geral a literatura inexoravelmente apoia a administração 
de antibioticoprofilaxia no início da cirurgia ao invés de esperar 
até que as culturas sejam coletadas. O primeiro estudo a exami-
nar minuciosamente o assunto foi uma revisão retrospectiva de 
171 pacientes com IAP [7], todos confirmados por cultura po-
sitiva pré-operatória. Neste estudo, o autor observou uma taxa 
de resultados falso negativos nas culturas foi praticamente igual 
naqueles pacientes que receberam antibiótico no início da cirur-
gia (12.5%) em relação a aqueles que receberam antibiótico após 
a coleta das culturas (8%) (p=0.34). Além disso, em todos os 
casos as culturas intraoperatórias isolaram o mesmo microrga-
nismo que as culturas pré-operatórias.  Um estudo prospectivo 
[5] analisou uma população independente de pacientes, sendo 
que o mesmo grupo identificou 26 artroplastias de joelho in-
fectadas nas quais foram comparados os resultados de culturas 
intraoperatórias após realização de antibioticoprofilaxia à aspi-
rados pré-operatórios. Em todos os casos as culturas intraopera-
tórias forneceram o mesmo resultado das culturas do aspirado 
pré-operatório. 

Semelhantemente, um ensaio clínico randomizado de 65 
IAPs confirmadas [3], demonstraram concordância de culturas 
intraoperatórias em 82% dos pacientes que receberam antibióti-
cos profiláticos, comparados à 81% dos pacientes nos quais o an-
tibiótico foi postergado até a coleta de culturas. Além disso, um 
estudo clínico randomizado de menor tamanho [2] encontrou 
taxas idênticas de positividade de culturas intraoperatórias en-
tre pacientes que receberam antibiótico profilático no momento 
da incisão e aqueles que não receberam. 

Em um estudo prospectivo utilizando controles intraope-

ratórios, Bedencic et al. [4] coletaram culturas antes e após a 
administração de antibiótico do mesmo local cirúrgico e de-
monstraram que não houve diferença estatística das unidades 
formadoras de colônia (UFCs) entre os dois pares de culturas. 
Além disso, a concentração de antibiótico no leito cirúrgico es-
tava acima da concentração inibitória mínima no momento da 
segunda cultura. Os únicos falsos negativos observados foram 
com Staphylococcus coagulase negativo e C. acnes. 

Em uma revisão sistemática recente [3,6], resultados agru-
pados de sete estudos demonstraram uma diferença estatistica-
mente significativa nos resultados falso negativos de culturas 
nos casos em que o antibiótico foi postergado, contudo a análise 
de subgrupos de IAP crônica falhou em conseguir reproduzir 
esses resultados. 

Mais recentemente, um estudo retrospectivo de 425 casos 
de revisão de artroplastia total de joelho (ATJ) [8] comparou 
os resultados de culturas em 114 pacientes que receberam an-
tibioticoprofilaxia pré-operatória versus 284 pacientes nos 
quais o antibiótico foi protelado. Os autores observaram que 
não houve diferença estatisticamente significativa nas perfor-
mances de culturas entre os dois grupos (p=0.78). Além disso, 
quando esses pacientes foram classificados em concordância 
com os critérios diagnósticos de IAP da Musculoskeletal Infec-
tion Society (MSIS), não permaneceu nenhuma diferença esta-
tisticamente significativa nas taxas de infecção observada nos 
dois grupos (7.1% no grupo que recebeu antibioticoprofilaxia 
pré-operatória versus 6,7% no grupo em que o antibiótico foi 
postergado, p=0.88). Os autores concluíram que postergar a an-
tibioticoprofilaxia pré-operatória para otimizar os resultados de 
cultura provavelmente não é tão importante quanto se pensava 
previamente. 

Outro estudo retrospectivo recente revisou 110 pacientes 
[9] que foram submetidos à procedimentos articulares ortopé-
dicos e que foram analisados em relação ao uso de antibiótico 
profilático entre 30 a 60 minutos previamente à cirurgia no que 
diz respeito à positividade de culturas para C. acnes e infecção 
articular periprotética [9]. Este estudo dividiu os pacientes em 
duas coortes: casos infectados, se pelo menos duas culturas fos-
sem positivas; e casos contaminados se menos de duas culturas 
positivas, resultando em 64 pacientes infectados e 46 pacientes 
contaminados. Enquanto a coorte de pacientes infectados rece-
beu antibioticoprofilaxia perioperatória mais frequentemente 
(72.8% versus 55.8%, p<0.001), nenhuma diferença foi consta-
tada a respeito do tempo para positivação das culturas indepen-
dente da administração de antibioticoprofilaxia perioperatória 
(7.07 dias versus 7.11 dias, p=0,300). Além do mais, nenhuma 
associação foi encontrada entre a administração de antibiótico 
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QUESTÃO 7: A administração de antibióticos perioperatórios deve ser suspensa até a obtenção 
intraoperatória de aspirado e/ou amostras de tecidos para cultura em artroplastias de revisão em 
casos suspeitos de infecção?

RECOMENDAÇÃO: A administração de antibióticos perioperatórios durante casos de artroplastias de revisão deve ser baseada no grau 
de suspeita de infecção articular periprotética (IAP) e nos resultados de culturas pré-operatórias. Se a suspeita de infecção for baixa ou 
se o organismo infectante na IAP já tenha sido identificado no pré-operatório, deve-se administrar o antibiótico perioperatório. Se o pa-
ciente apresenta alta suspeita de IAP e as culturas pré-operatórias forem negativas, os antibióticos perioperatórios devem ser suspensos 
na tentativa de otimizar os resultados das culturas coletadas no intraoperatório.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA:  Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 81%; Discordam 16%; Abstenção 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)
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perioperatória e a proporção de amostras positivas (71.6% ver-
sus 65,9%, p=0.390).

Semelhantemente aos estudos previamente mencionados, 
os autores concordaram na administração de antibióticos pro-
filáticos pré-operatórios na prevenção de infecção do sítio ci-
rúrgico. 

No geral, a literatura não suporta o adiamento de antibióti-
cos antes da incisão para casos de infecção de artroplastia. Deve-
-se apontar uma limitação frequente dos estudos anteriormente 
mencionados em relação à consistência dos testes diagnósticos 
(e.g., número variável de amostras de cultura intraoperatória 
e a não utilização do método de sonicação). Contudo, dado à 
taxa relativamente significativa de falso negativos nas culturas 
intraoperatórias, especialmente em casos de organismos de bai-
xa virulência, nós recomendamos a obtenção de aspirado pré-
-operatório, seguido de um período livre de antibióticos antes 
do procedimento de revisão para ajudar na identificação do or-

ganismo responsável pela infecção. 
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QUESTÃO 8: Como a divergência de resultados entre culturas de tecido (CTs) intraoperatórias e 
sonicação da prótese deve ser manejada?

RECOMENDAÇÃO: As evidências a respeito de como devemos abordar resultados contraditórios entre CTs intraoperatórias e a soni-
cação do material protético ainda é escassa. Pesquisas atuais mostram que a sonicação produz resultados superiores de sensibilidade e 
especificidade sobre CTs intraoperatórias para a identificação do patógeno de uma infecção articular periprotética. Existe suporte estatís-
tico para ≥ 5 unidades formadoras de colônia (UFCs) como o limite para definir como positiva uma cultura de fluído da sonicação (CFS), 
porém, resultados clínicos e validação são insuficientes. Nós recomendamos que cada dado seja avaliado no cenário clínico apresentado. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 86%, Discordam 6%, Abstenção 8% (Grande Maioria, Consenso Forte)

METODOLOGIA DE PESQUISA: A pesquisa da literatura foi realizada utilizando-se a plataforma de pesquisa OVID Medline. Os termos 
da pesquisa incluíram “prosthetic joint infection”, “sonication” e “total joint sonication”. Um total de 134 artigos foram encontrados. Os 
resumos foram analisados e o artigo lido quando necessário para definir a sua inclusão. Os critérios de exclusão foram artigos publicados 
em outras línguas que não a inglesa, artigos de revisão, relato de casos, artigos não ortopédicos, estudos não clínicos ou que não incluíram 
cultura de tecidos. Trinta e dois artigos foram escolhidos para inclusão. Esses artigos foram analisados na íntegra, incluindo suas biblio-
grafias como potencial de novas fontes. Onze desses manuscritos compararam CFS à CT e reportaram resultados discordantes [1-11]. 

JUSTIFICATIVA
O maior desafio no diagnóstico e manejo das infecções peri-

protéticas (IAPs) é a identificação correta do organismo respon-
sável [12]. Métodos de cultura tradicional do líquido sinovial e 
de amostras de tecido intraoperatória apresentam uma sensibi-
lidade inaceitavelmente baixa (0.65) [1,5,12-15]. A maioria dos 
microrganismos encontrados na IAP residem no biofilme onde 
são metabolicamente menos ativos e cercados por uma camada 
protetora de glicocálix que os isola dos antibióticos e do sistema 
imunológico do hospedeiro [6]. A sonicação é o processo pelo 

qual o biofilme é removido do material protético utilizando-se 
de ultrassonografia, permitindo dessa forma que essas bactérias 
sejam acessadas para cultura [1]. 

A CFS tem demonstrado consistentemente superioridade 
de sensibilidade sobre a CT no diagnóstico da IAP [1-5,7,9,10]. 
Trampuz et al., da Mayo Clinic, publicaram uma das primeiras 
e mais notáveis série de casos prospectiva utilizando-se da soni-
cação para o diagnóstico da IAP [1]. Eles descreveram 331 pa-
cientes com falha do material protético, tanto asséptica (n=253) 
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quanto séptica (79), e compararam as culturas do líquido sino-
vial, tecido e fluído de sonicação. A sensibilidade e especifici-
dade da CFS foi de 78.5% e 98.8%, respectivamente, e foi sig-
nificativamente maior em relação ao líquido sinovial (56.3% e 
99.2%) e ao tecido (60.8% e 98.1%). Recentemente Rothenberg 
et al. publicaram um estudo de 503 casos de culturas de sonica-
ção e encontraram uma sensibilidade de 97.0% e uma especifi-
cidade de 90.0%, enquanto a CT apresentou 70.0% e 90.0% [9]. 
Duas meta-análises foram publicadas a respeito da sonicação e 
o diagnóstico de IAP [17,18]. Zhai publicou a primeira em 2013 
e apontou uma sensibilidade agrupada de 80% e uma especifi-
cidade de 95% [17]. Liu, em 2017, corroborou esses resultados 
reportando uma sensibilidade de 79% e especificidade de 95% 
[18]. Além disso, CFSs aumentam o isolamento de patógenos 
nos casos em que a antibioticoterapia foi suspensa dentro de 
duas semanas previamente à cirurgia [1]. 

Assim como qualquer processo microbiológico a sonica-
ção tem o potencial de contaminação, produzindo resultados 
de cultura falso positivos [5,13,19]. Assim, uma designação es-
sencial durante a análise dos resultados da CFS é definir o que 
se qualifica como um resultado positivo. Culturas de sonicação 
são frequentemente quantificadas através de UFCs. Trampuz 
recomenda ≥ 5 UFC como corte para positividade a fim de oti-
mizar a especificidade e limitar resultados falso positivos [1]. 
Rothenberg et al. analisaram os resultados de 503 sonicações de 
próteses e independentemente determinaram que ≥ 5 UFC é o 
melhor valor para delimitar o diagnóstico de infecção com uma 
sensibilidade de 0.97 e especificidade de 0.90 [9]. Outros estu-
dos publicados reportaram valores de 1,3,5,20 e 50 UFC, mas 
omitiram o método estatístico através do qual os valores de cor-
te foram determinados [2,10,14,20-22]. Em uma meta-análise 
publicada por Zhai, os autores encontraram que o valor de corte 
ideal seria ≥ 5 UFC [17].

Trampuz identificou 14 de 79 (18%) pacientes com IAP que 
obtiveram uma CFS positiva e uma CT negativa [1]. Holika et al. 
encontraram diferenças entre resultados de amostras de cultura 
de bactéria entre CFS e CT em 6 casos [2]. Portillo descreveu 
que a CFS detectou significativamente mais patógenos do que 
a CT (62 vs. 45, p<0.001) assim como mais casos de IAP (56 
vs 41, p<0.01) [6]. Outros estudos têm apontado maior taxa de 
isolamento de bactérias com CFS do que com CT [3,7,8,10,11]. 
Não houve nenhuma intervenção clínica ou acompanhamento 
reportado em nenhum desses estudos. Um estudo recente publi-
cado por Rothenberg et al. revelaram resultados de 503 procedi-
mentos de revisão com um tempo de seguimento de 2 anos [9]. 
Trezentos e vinte e cinco desses pacientes eram presumidamen-
te assépticos no momento da cirurgia baseado nos critérios diag-
nósticos da Musculoskeletal Infection Society (MSIS) (53 de 325 
tinham uma CFS positiva e uma CT negativa no pós-operatório, 
e 24 apresentavam ≥ 5 UFCs/placa). Finalmente 18 de 53 (34%) 
foram tratados com antibiótico pelo discernimento do cirurgião 
e da equipe de infectologia. Com um seguimento médio de 22 
meses apenas 4 de 53 pacientes (7%) necessitaram de nova in-
tervenção cirúrgica. Apenas 3 de 24 pacientes (13%) com ≥ 5 
UFC precisaram de nova reoperação. Mais estudos são necessá-
rios para clinicamente avaliar a recomendação de ≥ 5 UFC como 
um critério para uma infecção verdadeira. 

Apesar de haver numerosos estudos que apoiam o uso da 
sonicação como um método superior de diagnóstico microbioló-
gico sobre culturas de tecido, existem várias limitações a respei-
to. Primeiramente, estudos realizados previamente à publicação 
dos critérios diagnósticos da Musculoskeletal Infection Society 
para infecção, utilizavam um sistema mais restrito que poderia 
ter levado a uma falha no diagnóstico dos pacientes considera-
dos como não infectados [23]. Além disso, o número de amos-
tras de tecido coletados variam significativamente entre os estu-
dos entre dois a nove por caso [2,3,10]. Finalmente, a respeito 
da sonicação, estudos diferem nos relatos do valor de corte das 

UFC para considerar positivas as culturas e não apresentarem 
correlação clínica suficiente.

 Essas inconsistências influenciam na sensibilidade e espe-
cificidade desses estudos e limitam sua força de recomendação. 
Mais estudos de desfechos clínicos e validação são necessários. 
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QUESTÃO 9: Existe indicação para realização rotineira de testes para fungos e bacilos álcool-
-ácido resistentes (BAAR) nos casos suspeitos de infecção do sítio cirúrgico/infecção articular 
periprotética (ISC/IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Não. As pesquisas de BAAR e fungos não devem ser realizadas de rotina nos casos suspeitos de ISC/IAP. Esses testes, 
em casos suspeitos de ISC/IAP, devem ser limitados à pacientes que apresentem alto risco de infecção atípica, sendo eles: (A) pacientes 
imunossuprimidos, (B) história prévia de infecção atípica, (C) pacientes que vivem em áreas endêmicas para infecção atípica e (D) IAP 
com culturas negativas. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 90%, Discordam 6%, Abstenção 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A IAP causada por micobactérias e fungos é extremamente 

rara [1,2]. Em um estudo multicêntrico internacional, a taxa de 
IAP por micobactérias e fungos foi de 0.3% e 1.2%, respectiva-
mente [3]. A prática de culturas de rotina para BAAR e fungos 
em casos suspeitos de ISC/IAP aumenta o custo para o indiví-
duo e para o sistema de saúde. Por isso, tem sido sugerido que 
apenas pacientes com uma taxa de suspeita maior do que a habi-
tual sejam testados para patógenos atípicos [6,7]. 

Pacientes com IAP nos quais os achados cirúrgicos incluí-
rem aparência grosseira ou resultados histológicos sugestivos de 
doença granulomatosa, devem ter amostras de cultura enviadas 
para avaliação de infecção atípica. Esta avaliação também pode 
ser realizada após sete dias de culturas negativas em casos com 
suspeita de IAP. Pensando nisso, Wadey et al. descreveram uma 
abordagem para ser utilizada durante cirurgias nas quais parte 
do tecido de cada local coletado de rotina é armazenado sem a 
realização da cultura por sete dias após o procedimento cirúrgi-
co. Assim, se houver suspeita de infecção por patógenos atípi-
cos durante a evolução do caso ou após o anatomopatológico da 
cirurgia, poderá ser realizada a cultura de micobactérias e fun-
gos nas amostras armazenadas [4]. O atraso na realização das 
culturas teria que ser autenticado como microbiologicamente 
aceitável. 

Essa análise racional é suscetível a mudanças à medida que 
a ocorrência de infecções protéticas por fungos e micobactérias 
podem se tornar mais proeminentes. Assim como a infecção 
musculoesquelética pelo Mycobacterium avium emergiu como 
um problema proeminente com a instauração da epidemia de 
AIDS (síndrome da deficiência humana adquirida), a reativação 
de infecções endêmicas por fungos dimórficos pode se tornar 
um problema importante com o crescimento do espectro e efe-
tividade da terapia com fatores de necrose antitumorais.  

Uma revisão da literatura não proporciona nenhum estudo 
de alta qualidade na realização de testes de rotina para BAAR e 
fungos na suspeita de SCI/IAP. 

Baseado na literatura disponível [1,4,6,8], nós recomenda-
mos a realização de culturas de forma seletiva nos casos suspei-

tos de ISC/IAP seguindo os seguintes critérios: (A) pacientes 
imunossuprimidos, (B) pacientes com história prévia de infec-
ção atípica, (C) pacientes que vivem em áreas endêmicas para 
infecção atípica e (D) IAP com culturas negativas.
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JUSTIFICATIVA
A colonização de próteses por bactérias sésseis é uma 

complicação temida nos procedimentos ortopédicos. Esses mi-
crorganismos se aderem à superfície dos implantes protéticos 
formando uma colônia de bactérias imóveis unidas por uma ma-
triz extracelular de polímeros, conhecida como biofilme [1]. A 
presença do biofilme nos implantes protéticos, especialmente 
nas próteses articulares, dificulta tanto a detecção quanto o tra-
tamento dessas infecções [2]. Enquanto não existe um padrão 
ouro para o diagnóstico definitivo de IAP, uma definição basea-
da em múltiplos critérios definidos pela Musculoskeletal Infection 
Society (MSIS) é frequentemente utilizada para este diagnóstico 
[3,4]. Os critérios da MSIS utilizam o material obtido das cultu-
ras, do aspirado articular ou do tecido periprotético como um 
critério maior para confirmar a presença de patógenos na articu-
lação protética. Infelizmente as culturas podem ser suspeitas no 
processo de detecção do biofilme [5,6]. Quando consideradas 
de forma isolada, as culturas intraoperatórias podem ter uma 
taxa alta de contaminação e falso positivo [7]. Assim, métodos 
alternativos de confirmar a presença de microrganismos na IAP 
têm sido propostos [8,9]. Algumas dessas técnicas diagnósticas 
incluem RCP, SNG, sonicação e biomarcadores articulares. 

Reação em cadeia da Polimerase (RCP)

A utilização da RCP para detecção de ácidos nucléicos bac-
terianos nas infecções protéticas pode ser uma forma efetiva de 
detectar microrganismos sésseis que outrora não seriam evi-
denciados em culturas [10,11]. O sequenciamento dos ácidos 
nucléicos ribossomais bacterianos pela RCP tem demonstrado 
maior sensibilidade na detecção de bactérias do que culturas, 
assim como na identificação de infecções polimicrobianas que 
poderiam não ser detectadas pelas culturas [12-15]. Jahoda et 
al. demonstraram que a utilização da RCP pode detectar a partir 
de 590 unidades formadoras de colônia de S. aureus, tornando 
possível a detecção da IAP mesmo na presença de antibióticos 
[11]. A RCP também mostrou benefício na detecção de genes 
responsáveis pela produção do biofilme e da resistência à meti-
cilina [11,16].

Apesar da literatura descrever os méritos da RCP, existe 
evidência sugerindo que a eficácia da RCP não é tão alta quanto 
imaginado previamente. Estudos sugerem que a RCP apresen-
ta a mesma ou menor sensibilidade em detectar IAP do que as 
culturas tradicionais [17-20]. A RCP também apresentou sen-
sibilidade duvidosa ao longo dos últimos anos. Uma metanálise 
realizada por Jun et al., analisando base de dados online de 2013 
à 2017, demonstrou que têm havido um decréscimo na sensibi-
lidade agrupada em relação à uma metanálise prévia realizada 
por Qu et al. em 2013 (0.76, IC 95%, 0.65 a 0.85) vs 0.86,(IC 
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QUESTÃO 1: Existe algum método para detectar microrganismos sésseis causadores de infecção 
em procedimentos ortopédicos?

RECOMENDAÇÃO: Sim. Estudos moleculares como a reação em cadeia da polimerase (RCP), sequenciamento de nova geração (SNG) 
e biomarcadores sinoviais como a alfa defensina ou esterase leucocitária têm se demonstrado como ferramentas poderosas na detecção 
da infecção articular periprotética com culturas negativas, apesar dos resultados conflitantes que existem sobre a RCP. A sonicação do 
explante pode aumentar a sensibilidade das culturas convencionais e da RCP. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte.

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 85%; Discordam 9%; Abstenção 6% (Grande Maioria, Consenso Forte). 
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95%, 0.77-0.92) respectivamente), sem alteração da especifici-
dade [21,22]. 

Sequenciamento de Nova Geração (SNG)

Recentemente o SNG tem se mostrado eficiente no diag-
nóstico da IAP com culturas negativas. Um estudo prospectivo 
realizado por Tarabichi et al. avaliou a acurácia do SNG em iden-
tificar IAP em 78 pacientes submetidos à cirurgia de revisão de 
artroplastias primárias. O SNG identificou 25 de 28 casos con-
siderados como IAP pelos critérios da MSIS (IC 95%, 71.8% à 
97.7%), enquanto as culturas conseguiram identificar apenas 17 
casos (IC 95%, 40.6% à 78,5%). Nos casos em que ambos (cultu-
ras e SNG) foram positivos, o SNG também demonstrou um grau 
de concordância maior do que as culturas tradicionais  [23].

O SNG também demonstrou uma alta taxa de detecção em 
amostras do líquido sinovial. Outro estudo conduzido por Tara-
biche et al analisou 86 amostras de líquido sinovial de quadris 
e joelhos de pacientes submetidos à avaliação de IAP. Eles en-
contraram que o SNG teve resultado positivo em 10 amostras 
nas quais as culturas foram negativas. Cinco dessas amostras 
apresentavam uma elevação nos biomarcadores inflamatórios 
indicando processo infeccioso, enquanto os outros cinco não 
apresentavam elevação desses biomarcadores. Esses achados 
sugerem que apesar do SNG apresentar-se como uma ferramen-
ta valiosa na avaliação pré-operatória da IAP, pode também au-
mentar o risco de resultados falso positivos [24]. 

Além do diagnóstico de infecção protética, o SNG pode ser 
útil na identificação do organismo responsável pela infecção nos 
casos de IAP com cultura negativa [23]. Ademais, a velocidade 
com a qual o SNG consegue explorar todo o genoma o faz uma 
alternativa superior à RCP [25]. Apesar do NGS ter um poten-
cial animador quanto ao seu poder diagnóstico para IAP com 
culturas negativas, os dados são limitados na demonstração de 
sua eficácia no diagnóstico de outras infecções protéticas. Além 
disso, não houve comparação direta do SNG com a RCP. Final-
mente, é importante considerar que a maior sensibilidade pode 
predispor o SNG a uma maior taxa de falso positivo e falso diag-
nóstico na IAP [25].

Sonicação
O uso da sonicação para quebra do biofilme dos implantes 

protéticos tem demonstrado aumento na sensibilidade das cul-
turas e da RCP nos testes para infecção. Um estudo prospectivo 
realizado por Tani et al. comparou a sensibilidade e especificida-
de das culturas obtidas da sonicação de explantes às culturas tra-
dicionais de tecido periprotético em 114 pacientes submetidos a 
revisão de quadril e joelho secundária à IAP ou soltura asséptica. 
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As culturas da sonicação demonstraram um aumento significa-
tivo na sensibilidade quando comparadas às culturas convencio-
nais (77.0% vs. 55.7%). Não houve diferença estatisticamente 
significativa na especificidade de ambos os métodos [26].

Existem alguns estudos sugerindo que a sonicação de pró-
teses pode melhorar a capacidade diagnóstica da RCP no diag-
nóstico das IAPs com culturas negativas [27-29]. Contudo, sua 
significância estatística continua controversa. Uma metanálise 
recente de nove estudos analisando a eficácia da sonicação na 
RCP realizado por Liu et al. [30]  encontrou que a RCP para flui-
dos sonicados de material protético tinham valores aceitáveis 
para detectar o diagnóstico clínico das IAPs, com uma sensibili-
dade agrupada de 75% (95% IC 0.71 a 0.79) e especificidade de 
96% (95% IC 0.94 a 0.97) [30]. 

Biomarcadores articulares

Biomarcadores inflamatórios séricos como a velocidade de 
hemossedimentação (VHS) e a proteína C reativa (PCR), assim 
como a esterase leucocitária do líquido sinovial têm feito parte 
dos critérios da MSIS e do consenso modificado de 2013 para o 
diagnóstico da IAP [3,31]. A atualização realizada por Parvizi et 
al. em 2018 acrescentou a presença da alfa defensina e da PCR 
no líquido sinovial como mais um critério diagnóstico [4]. Bio-
marcadores sinoviais como a esterase leucocitária e a alfa defen-
sina têm mostrado alta sensibilidade e especificidade no diag-
nóstico da IAP, sendo mais específicos do que os biomarcadores 
séricos [32-34]. O benefício desses biomarcadores é serem mais 
rápidos e menos invasivos do que os métodos de cultura tradi-
cionais. As análises dos biomarcadores também não requerem 
amostras de tecido e podem ser realizadas no líquido sinovial, o 
que aumenta a conveniência desses testes no diagnóstico da IAP 
no cenário pré-operatório. O maior defeito dos biomarcadores 
é que eles somente conseguem indicar a presença de infecção e 
não a especificação da sua natureza.

Assim sendo, os biomarcadores são melhor utilizados como 
indicadores preliminares da presença ou ausência de infecção 
articular. Eles são melhores quando seguidos de testes diagnós-
ticos como a RCP, SNG ou culturas para determinar a natureza 
da infecção.

Conclusão
Existem alguns métodos para detectar microrganismos sés-

seis em infecções de procedimentos ortopédicos. A utilização da 
RCP no diagnóstico da IAP com culturas negativas tem demons-
trado maior sensibilidade do que culturas convencionais, porém 
com resultados ainda conflitantes. A utilização de biomarcado-
res inflamatórios tanto no sangue quanto no líquido sinovial 
também é efetiva, porém não caracteriza a natureza da infecção 
ou do organismo envolvido. O SNG é um teste novo que pode 
determinar a presença de microrganismos sésseis com maior 
precisão e rapidez do que métodos de cultura tradicionais. Fi-
nalmente, a sonicação de explantes tem demonstrado melhorar 
a sensibilidade tanto de culturas como da RCP no diagnóstico da 
infecção protética. 
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QUESTÃO 2: Qual é o tipo de amostra preferida (tecido, fluído, etc.) para análise molecular no 
diagnóstico das infecções ortopédicas?

RECOMENDAÇÃO: Vários métodos moleculares têm sido desenvolvidos para prover uma alternativa viável independente da cultura para 
o diagnóstico de infecções ortopédicas. Contudo, devido às variações entre os estudos a respeito das técnicas e variedades de amostras 
coletadas, permanece difícil recomendar a coleta de um tipo de amostra em detrimento de outra. Enquanto não podemos recomendar 
um único teste diagnóstico molecular, a avaliação cuidadosa de cada técnica individual (local, volume, meio, temperatura e transporte) 
utilizada é necessária para tornar a coleta apropriada e otimizar os resultados de cada amostra correspondente.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 87%, Discordam 2%, Abstenção 11% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA  
A identificação do organismo infectante é imperativa no 

manejo da infecção articular periprotética (IAP) [1,2]. Infeliz-
mente os métodos atuais, principalmente as culturas, falharam 
em atuar de forma a identificar rotineiramente o organismo 
infectante, com quase metade dos resultados de culturas mi-
crobiológicas nas IAPs falhando em identificar o patógeno [3-
7]. Várias técnicas moleculares têm sido desenvolvidas para 
resolver esta questão, contudo, nenhuma técnica específica 
se demonstrou superior até o momento. Além disso, a melhor 
amostra para maximizar a sensibilidade e especificidade dessas 
técnicas se apresenta como um dilema ainda maior. 

As culturas convencionais tipicamente dependem do líqui-
do sinovial da punção articular, quando disponível, assim como 
de múltiplas amostras de tecido obtidas no intraoperatório. A 
utilização de swabs (esfregaços) saíram amplamente da rotina 
após evidências demonstrando sua falta de sensibilidade e espe-
cificidade [8]. As culturas do líquido de sonicação são promis-
soras, porém resultados conflitantes e a necessidade de equipa-
mento especializado impossibilita seu uso de rotina [9]. 

Líquido Sinovial

O líquido sinovial tem sido estudado exaustivamente como 
fonte de material na identificação do organismo infectante na 
IAP. Quando obtido com sucesso no contexto pré-operatório, 
pode fornecer ao cirurgião informações cruciais que auxiliam 
no manejo do paciente com IAP. Vários estudos reportaram so-
bre a performance do diagnóstico molecular baseado no líqui-
do sinovial de forma isolada ou em paralelo com outros tipos 

de amostras. Em um estudo realizado por Huan et al., amostras 
de tecido periprotético, fluído de sonicação e líquido sinovial 
foram coletados para culturas e para 16S reação em cadeia da 
polimerase, (RCP) 16S de largo espectro. Os autores concluíram 
que a RCP do fluído de sonicação e do líquido sinovial foram 
significativamente mais sensíveis do que a RCP isolada do tecido 
periprotético, sem nenhuma diferença da especificidade [10]. 
Múltiplos estudos demonstraram superioridade da RCP do líqui-
do sinovial em relação às culturas tradicionais, contudo, esses 
estudos simplesmente analisam o líquido sinovial sem comparar 
com outros tipos de amostra [4,11-13]. Em contraste, um estudo 
comparando a sensibilidade e especificidade combinada das cul-
turas do fluido articular e dos níveis de proteína C reativa com a 
RCP do líquido sinovial demonstrou resultados inferiores. 

Tecido Periprotético 

 O tecido periprotético representa uma amostra útil por 
estar disponível em abundância, em contraposição ao líquido si-
novial que pode estar disponível apenas em pequena quantida-
de, quando presente. Uma metanálise de Qu et al. comparando 
tecido, líquido sinovial e sonicação, concluiu que as amostras de 
tecido conferiam máxima sensibilidade, enquanto o fluido da 
sonicação auxiliou na otimização da especificidade [14]. Outros 
relatos afirmam que a RCP do tecido é inferior às culturas, con-
tudo esses estudos focaram na comparação entre culturas/ RCP 
do fluído de sonicação com amostras de tecido [15,16]. 

Swab
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Os swabs têm sido utilizados de forma limitada para a análise 
molecular. Omar et al. compararam amostras de swabs analisa-
das através da RCP 16S rRNA com aquelas amostras de tecidos 
enviadas para cultura, e demonstraram maior sensibilidade em 
favor da RCP dos swabs. Este é o único relato a respeito da uti-
lização de swabs para o diagnóstico molecular da IAP. Contudo, 
nenhuma comparação direta foi realizada com outros tipos de 
amostras neste estudo [17].

Enquanto a RCP 16S rRNA é responsável pela maior parte 
dos estudos comparando diferentes amostras, existem estudos 
recentes com novas técnicas, como o sequenciamento de nova 
geração, que também precisará ser mais explorado para delinear 
qual o melhor tipo de amostra [18-20]. Evidências recentes su-
gerem que o uso de gazes ou swabs mais amplos, que permitem 
coleta de uma maior área de superfície, conferem um melhor 
resultado do sequenciamento. 

Em conclusão, o melhor tipo de amostra para análise mo-
lecular continua incerto. Existe uma heterogeneidade entre os 
estudos em relação às técnicas de avaliação assim como às amos-
tras analisadas. Uma análise cuidadosa das técnicas específicas 
é aconselhável quando se utiliza essa tecnologia como parte do 
diagnóstico. 
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QUESTÃO 3: Qual o melhor método diagnóstico para identificar a infecção de sítio cirúrgico/
infecção articular periprotética (ISC/IAP) pelo C. acnes?

RECOMENDAÇÃO: Culturas microbiológicas incubadas por um tempo prolongado (até 14 dias) é atualmente considerado o melhor mé-
todo para identificar o C. acnes. Acredita-se que a subcultura no caldo de tioglicolato aumenta a probabilidade diagnóstica das culturas 
para o C. acnes. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 92%; Discordam 3%; Abstenção 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O C. acnes é um bacilo Gram positivo de crescimento lento, 

anaeróbio, aerotolerante e não esporulado [1]. É parte do mi-
crobioma normal da pele e reside em camadas mais profundas 
[2]. As cepas isoladas em casos de infecções invasivas (especial-
mente relacionadas à implantes ortopédicos) diferem daquelas 
identificadas na superfície da pele, na sua capacidade de pro-
duzir biofilme [3,4]. Diagnosticar uma infecção de baixa viru-
lência após uma artroplastia total é uma tarefa frequentemente 
complexa, uma vez que a sintomatologia clínica e os estudos 
diagnósticos podem ser conflitantes [5,6]. O C. acnes é também 
um contaminante comum de culturas bacterianas, assim a im-
portância de isolar esse organismo de amostras periprotéticas 
ainda é incerto [7]. 

Sinais e Sintomas Clínicos 
 
O diagnóstico de IAP de quadril e joelho causadas pelo C. 

acnes permanece um desafio. Isto é decorrente, primariamente, 
pela sua natureza indolente, que resulta em dor e rigidez como 
suas maiores queixas, ao invés de sinais mais clássicos de infec-
ção [6-9]. 

Biomarcadores Séricos 

Tebruegge et al. demonstraram que a contagem de leucó-
citos é normal em 75% das infecções ortopédicas por C. acnes 
[10] e vários estudos indicam que a velocidade de hemossedi-
mentação (VHS) e proteína C reativa (PCR) apresentam uma 
baixa sensibilidade nesses casos de infecções de baixa virulência 
[5,7,10-14]. Em um estudo específico de infecção de artroplas-
tias totais de joelho (ATJ) por C. acnes [8], Nodzo et al. encon-
traram que os níveis de VHS e PCR eram estatisticamente in-
feriores no grupo de IAP por C. acnes quando comparada com 
infecções de ATJ por Staphilococcus aureus (VHS: 23 mm/h vs. 
56 mm/h, PCR: 2.0 mg/dL vs 5.9 mg/dL). Em um estudo pros-
pectivo por Grosso et al. [15] em 69 pacientes que foram sub-
metidos a artroplastias de revisão do ombro, a IL-6 sérica não foi 
um marcador efetivo para o diagnóstico de infecção. 

Biomarcadores Sinoviais

A contagem de leucócitos no líquido sinovial e a porcenta-
gem de neutrófilos tem sido reportada com alta sensibilidade e 
especificidade no diagnóstico da IAP de quadril e joelho [16-
18]. A utilização do valor de corte proposto para esses casos de 
infecção de baixa virulência é incerta [13,19]. Em um estudo 
recente realizado por Nodzo et al. comparando 16 ATJ com IAP 
secundárias à C. acnes com 30 ATJ com infecção por S. aureus 
[8], os autores encontraram que a mediana da contagem dos 
leucócitos no grupo de C. acnes foi de 19.950 células/mm3. Este 
valor foi similar à contagem no grupo de S. aureus (26.250 cé-

lulas/mm3, p=0.31), assim como a mediana da porcentagem de 
polimorfonucleares (PMNs) no líquido sinovial (95.5% vs. 95%, 
respectivamente, p=0.13). 

Em relação à IL-6 sinovial, uma investigação recente encon-
trou uma forte associação entre a elevação da IL-6 sinovial com 
a positividade de culturas para C. acnes [20] em casos de IAP 
de ombro. 

A esterase leucocitária (EL) avaliada no líquido sinovial tem 
sido recentemente proposta como um marcador efetivo e rápi-
do para o diagnóstico de IAP [21]. A sua utilidade em casos de 
infecção de baixa virulência ainda não foi totalmente investiga-
da. Em um estudo prospectivo direcionado para artroplastia de 
ombro, a sensibilidade da EL foi de 30% e sua especificidade de 
67%. O C. acnes foi isolado em 63% de todas as culturas positi-
vas. 

Numerosos estudos colocam a alfa defensina 1 (AD-1) como 
um vantajoso biomarcador para o diagnóstico de IAP [22-25]. 
Apesar da alfa defensina ter provado ser útil independente do 
tipo de organismo [26], sua utilidade em casos de patógenos de 
baixa virulência, como o C. acnes, é uma questão a ser debatida. 
Em um estudo prospectivo recente realizado por Frangiamore 
et al., 33 casos de artroplastia de ombro foram avaliados para in-
fecção [27]. Eles encontraram que a alfa defensina demonstrou 
um valor de sensibilidade de 63%, especificidade de 95% a uma 
área abaixo da curva (AAC) de 0.78 para o diagnóstico de IAP 
de ombro. Apesar de 63% de sensibilidade não ser ideal para 
detectar todas as infecções entre os casos infectados, eles de-
monstraram que esses achados eram superiores a outros testes 
pré-operatórios. Eles também encontraram uma forte associa-
ção entre os níveis de alfa defensina e o crescimento do C. acnes 
quando comparado com um crescimento negativo de culturas. 
O risco de um resultado falso negativo utilizando-se da alfa de-
fensina [28] deve ser levado em conta em casos de infecção de 
baixa virulência, em conjunto com o fato da alfa defensina não 
fornecer informação à respeito da identidade do patógeno. 

 Em resumo, a utilização de marcadores séricos e sino-
viais no diagnóstico da infecção periprotética por C. acnes con-
tinua incerta e necessita de melhoria. 

Técnicas de Cultura

O C. acnes é uma bactéria fastidiosa de crescimento lento 
e que necessita de períodos de incubação mais longos do que 
aqueles normalmente realizados para amostras ortopédicas. Por 
um longo tempo o C. acnes foi uma infecção óssea e articular 
subdiagnosticada devido ao curto tempo de cultivação de ro-
tina das amostras utilizada pelos laboratórios [29-31]. Em um 
estudo [8] comparando infecções de ATJ por C. acnes (16 ca-
sos) e infecções de ATJ por S. aureus (30 casos) o tempo médio 
de cultura para crescimento do grupo C. acnes foi de 8.3 ± 2.0 
dias, enquanto levou apenas 1.8 ± 0.8 dias para o crescimento do 
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grupo S. aureus (p<0.0001). Em outro estudo, as culturas de C. 
acnes se tornaram positivas de 3 a 27 dias após a cirurgia (45% 
das culturas positivas até 1 semana, 86% até 2 semanas, 97% até 
3 semanas e 100% das culturas positivas com 4 semanas). Dessa 
forma os resultados falso negativos para C. acnes podem ser re-
sultados de um tempo curto de incubação ou de um número ina-
dequado de amostras [11]. Por outro lado, prolongar o tempo de 
incubação além de determinado ponto (por exemplo, por mais 
de 14 dias) pode resultar em uma alta porcentagem de resulta-
dos falso positivo, uma vez que o C. acnes é um contaminante 
comum em culturas de laboratórios de microbiologia. 

É de conhecimento comum que o C. acnes requer mais de 
cinco dias de incubação para crescer se culturas de rotina são 
utilizadas [32], mas o melhor período de incubação é um ponto 
de controvérsia dentro da comunidade científica. Estudos re-
centes recomendam um tempo prolongado de cultivação - até 
14 dias [31,33] - contudo, prolongar o período de incubação é 
custoso e trabalhoso, além de aumentar a probabilidade de de-
tectar organismos que não são de relevância clínica. Um estudo 
recente sugere que sete dias de incubação deve ser o suficiente 
para adequadamente diagnosticar uma infecção associada à im-
plante ortopédico [34]. Neste estudo, 96.6% das infecções foram 
detectadas dentro de 7 dias, porém o C. acnes causou apenas 1 
de 58 casos de infecção estudados. Contudo, um estudo de Bos-
sard et al. [30], avaliando 70 pacientes com infecção ortopédica 
por C. acnes, encontrou que a redução do tempo de cultivo para 
7 dias resultou em 15 erros diagnósticos (21.4%). Além disso, 
esse estudo demonstrou que prolongando o tempo de cultivo 
além de 10 dias não melhorou a sensibilidade. Assim, os autores 
recomendaram um tempo de cultivo de 10 dias seguido de uma 
subcultura independente em caldo de tioglicolato, nos casos em 
que haja alta suspeita de infecção por C. acnes. Eles descobriram 
que a cultura de tecidos em caldo de tioglicolato demonstrou 
uma diferença significativa na média de positividade (p=0.0001) 
quando comparada com outros métodos. O caldo de tioglicolato 
foi efetivo no isolamento do C. acnes (sensibilidade 66,3% em 
amostras de tecido e 75% em amostras de osso) com resultados 
significativamente diferentes daqueles com placas de ágar para 
aeróbios e anaeróbios (sensibilidade de 5,1% e 42,1%, respecti-
vamente, p=0.0001). 

Culturas de 10 dias para isolar o C. acnes também é sus-
tentada por outro estudo realizado por Frangiamore et al. [35] 
que avalia pacientes com artroplastias de ombro. Em um estudo 
recente de Rieber et al., as culturas de anaeróbios se tornaram 
positivas em caldo de tioglicolato com suplemento de fígado 
dentro de 6 dias, enfatizando assim a importância de utilizar 
meios de crescimento suplementados para potencializar a de-
tecção desses patógenos [14]. 

Existe uma preocupação que longos períodos de incubação 
apresentem o potencial de produzir resultados falso positivos 
devido à contaminação das amostras, e podem não ser úteis na 
identificação de infecções verdadeiras. Em um estudo de Bos-
sard et al., 61,7% das amostras que pertenciam ao grupo de pró-
teses não infectadas registraram crescimento após o sétimo dia. 
Esses resultados são consistentes com outro estudo de Butler-
-Wu et al., que demonstrou 21,7% dos casos nos quais apenas 
uma das amostra foi positiva para C. acnes após 13 dias de cul-
tura em um caso marcado como negativo para infecção [31]. A 
proporção de culturas positivas e o tempo de crescimento po-
dem ajudar a distinguir um resultado verdadeiro positivo de um 
falso positivo. Em um estudo retrospectivo de 46 artroplastias 
de revisão do ombro, nos quais foram identificados culturas po-
sitivas para C. acnes, o tempo de crescimento foi significativa-
mente menor no grupo de culturas provavelmente verdadeiras 
positivas (p=0.002) comparada com o grupo de culturas pro-
vavelmente contaminadas (mediana de 5 dias vs. 9 dias). Sig-
nificativamente menos dias para o crescimento de culturas foi 
demonstrado entre os casos com um número maior de culturas 

positivas (p=0.001) e com uma maior proporção de culturas po-
sitivas [35]. Amostras de IAP (verdadeiras positivas) foram 6,3 
vezes mais prováveis de apresentarem 2 meios de cultura positi-
vos para C. acnes do que amostras de eventos não diagnósticos, 
e o autor considerou um único resultado de cultura positivo na 
ausência de achados histológicos como não diagnósticos de in-
fecção e provavelmente representavam contaminação [5,31]. 

Estudos recentes sugerem a maior efetividade nas culturas 
de implantes após sonicação do que através de métodos de cul-
turas tradicionais de tecido periprotético na detecção de bac-
térias nas artroplastias totais do quadril e joelho, devido à sua 
habilidade em romper a membrana do biofilme [36]. Esta supe-
rioridade em casos de infecção por C. acnes é uma questão a se 
debatida. Um estudo conduzido por Piper et al. [37], investigou 
a utilização da sonicação de implantes em 136 casos submetidos 
à artroplastia de ombro ou de ressecção, e encontraram que a 
cultura do fluído de sonicação era mais sensível do que a cultura 
do tecido periprotético na detecção definitiva da infecção proté-
tica de ombro (66,7% vs. 54,5%, respectivamente, p = 0.0046). 
Um estudo recente realizado por Portillo et al., investigou a sen-
sibilidade da sonicação em 39 infecções ortopédicas relaciona-
das aos implantes - incluindo 5 casos de infecção por C. acnes - e 
a sonicação detectou todos os cinco casos, enquanto as culturas 
convencionais apenas dois [38]. Contudo, outros autores não 
encontraram vantagem na utilização de sonicação nos casos de 
IAP por C. acnes. Em um estudo recente por Bossard et al., que 
investigou o período mais adequado de cultivo para o isolamen-
to do C. acnes [30], a subanálise de 35 casos de IAP causados por 
C. acnes encontrou uma sensibilidade de 96,2% para amostras de 
biópsias de tecido (25/26 casos) com pelo menos cultura posi-
tiva, em comparação com o fluido de sonicação que apresentou 
46,2% (12/26). Grosso et al. avaliaram a utilização das culturas 
do fluido de sonicação no diagnóstico das infecções periproté-
ticas comparando-as com técnicas de cultura convencionais em 
pacientes submetidos à artroplastia de revisão de ombro [39]. 
Eles encontraram que as culturas do fluido de sonicação não 
demonstraram resultado superior aos métodos tradicionais de 
cultura de tecidos e fluidos intraoperatórios nesses casos. 

Técnicas Moleculares

Recentemente vários testes moleculares, que têm a capaci-
dade de detectar patógenos através do traço genético desses mi-
crorganismos, se tornaram disponíveis [40,41]. Esses testes apa-
rentam ser promissores, porém também são alvos de críticas. Um 
desafio significativo da reação em cadeia da polimerase (RCP) é 
incapacidade de distinguir infecções clinicamente relevantes de 
traços de bactérias mortas ou pertencentes à microbiota natural 
do paciente. Técnicas que independem das culturas como, RCP 
espécie-específica ou RCP de rDNA 16S de amplo espectro, têm 
sido utilizadas no diagnóstico da IAP.  A alta sensibilidade na de-
tecção de DNA bacteriano e de suas formas não viáveis (útil nos 
casos de antibioticoterapia prévia) é descrito como uma de suas 
vantagens [6,42,43]. Em um estudo recente por Morgenstern et 
al., a RCP multiplex do líquido sinovial foi superior à cultura do 
líquido sinovial para detecção de organismos de baixa virulência 
como o C. acnes e o Staphylococcus coagulase negativo [44]. Hol-
mes et al. [41] desenvolveram uma abordagem de RCP com poli-
morfismo no comprimento dos fragmentos de restrição (RFLP), 
que identifica o C. acnes em amostras de tecidos em até 24 ho-
ras. Este ensaio da RCP-RFLP combina a sensibilidade da RCP 
com a especificidade do mapeamento da RFLP em identificar 
o C. acnes de amostras cirúrgicas. O ensaio é rápido e robusto, 
sendo que uma amostra contendo o C. acnes pode ser confirma-
da em até 24 horas da coleta, facilitando a tomada de decisão em 
relação ao tratamento, direcionamento da antibioticoterapia e 
monitoramento, a fim de minimizar a falha dos implantes nas 
cirurgias de revisão [45].
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Apesar de tudo, estas técnicas não são isentas de limitações. 
O limiar para detecção da sequência alvo pode ser variável para 
cada teste, e na ausência de técnicas quantitativas pode ser difícil 
determinar se um resultado positivo significa contaminação ou 
apresenta alguma relevância clínica [6,42,43]. A RCP universal 
apresenta dificuldades nos casos de infecções polimicrobianas e 
por isso uma baixa sensibilidade no diagnóstico da IAP tem sido 
descrita em alguns trabalhos [45,46]. 

A utilização de técnicas moleculares, apesar de promissoras, 
permanece objeto de exploração no estabelecimento da infecção 
associada ao implante pelo C. acnes [41,47]. Outra técnica mole-
cular moderna que está ganhando popularidade é a utilização do 
sequenciamento de nova geração (SNG) para a identificação do 
patógeno causador das IAP [48]. Baseado em um estudo recente 
pelo Rothman Institute, o SNG aparenta ter um papel promissor 
na identificação do organismo infectante em mais de 80% dos 
casos com culturas negativas, que incluem alguns casos de C. ac-
nes. Em um estudo em andamento que está analisando pacientes 
com patologias do ombro na mesma instituição, indica aparen-
temente que o SNG pode ser um teste melhor do que as culturas 
tradicionais no isolamento de organismo de crescimento lento, 
como o C. acnes que resulta em IAP (informações a respeito 
serão publicadas em breve). 

Análise Histológica 

Cortes histológicos de amostras congeladas do tecido pe-
riprotético têm sido recomendadas para paciente submetidos a 
artroplastias de revisão do quadril ou joelho, nos quais o diag-
nóstico de IAP ainda não tenha sido confirmado ou excluído 
[49]. Existe uma preocupação que organismos de baixa virulên-
cia, como o C. acnes, poderia induzir uma resposta inflamatória 
menos vigorosa, caracterizada por uma baixa concentração de 
neutrófilos. De acordo com dados do estudo de Grosso et al., 
cortes histológicos de amostras congeladas apresentam uma bai-
xa sensibilidade [50] em infecções de ombro por C. acnes (50%) 
utilizando-se os valores de corte atualmente recomendados para 
revisões de quadril e joelho (critérios de Feldman). Os autores 
recomendam um valor de corte de 10 leucócitos polimorfonu-
cleares por 5 campos de magnificação, que resultaria em um au-
mento de sensibilidade (73%). Em outras circunstâncias, como 
no estudo comparativo de Nodzo et al. [8], inflamação aguda 
foi identificada em 88% das amostras disponíveis (14/16) no 
grupo de infecção de ATJ por C. acnes, em comparação à 100% 
das amostras (29/29) no grupo de casos com S. aureus (p=0.05).
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QUESTÃO 4: Devemos tratar os microrganismos (e.g. treponema spp, corynebacteria spp) iden-
tificados através de testes moleculares ou genéticos da mesma forma que patógenos isolados por 
culturas?

RECOMENDAÇÃO: Não. Por causa da associação com maus resultados clínicos, microrganismos não usuais que resultam em infecção 
não devem ser tratados de forma equivalente a patógenos usuais. A identificação de organismos atípicos através de técnicas moleculares 
ou genéticas deve ajudar na seleção de antibióticos em conjunto com a cirurgia, quando indicada. Por causa da má evolução associada à 
organismos atípicos e infecções polimicrobianas, os resultados dessas novas técnicas não devem ser ignorados, mas ao contrário utiliza-
dos para ajudar na decisão terapêutica. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 93%, Discordam 2%, Abstenção 5% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA 
Existe uma variedade de organismos não usuais que podem 

causar infecção articular periprotética (IAP) além das espécies 
de Staphylococcus. Organismos atípicos representam 4,5% das 
IAPs nos Estados Unidos, enquanto infecções com cultura nega-
tiva representam 18,6% [1]. Muitos desses organismos atípicos, 
somados aos organismos responsáveis por culturas negativas, 

são associados à infecção polimicrobiana na IAP [2]. Para mane-
jar esses pacientes, a utilização de antibióticos de amplo espec-
tro é frequentemente requerida, sendo necessário o seu poste-
rior direcionamento para organismos específicos responsáveis 
pela infecção, devido à alta taxa de resistência antimicrobiana 
[2]. 
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Em um recente estudo retrospectivo, as infecções de próte-
se relacionadas ao Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
(MRSA), Pseudomonas e Proteus foram associadas à menor taxa 
de ausência de recorrência da infecção, o que significa mais ci-
rurgias e maior tempo de internação hospitalar necessárias para 
o tratamento definitivo [3]. Dessa forma, além do MRSA, exis-
tem outros organismos associados aos maus resultados na IAP. 

Na IAP polimicrobiana, os resultados clínicos foram descri-
tos como piores quando comparados com IAP nas quais existe 
apenas um organismo responsável, ou em infecções com cultu-
ras negativas [2]. Além disso, a IAP polimicrobiana teve maior 
taxa de amputações (odds ratio (OR): 3,8, IC 95%, 1,34 à 10,8, 
p=0.012), artrodese (OR:11,06, IC 95%, 1,27 à 96,00, p=0.029) 
e mortalidade relacionada à IAP (OR:7,88, IC 95%, 1,60 à 38,67, 
p=0.011) quando comparada com IAP em pacientes com apenas 
um organismo infectante [2]. Nessas IAP polimicrobianas o iso-
lamento de organismos gram negativos (OR:6,33, p<0.01), ente-
rococcus (OR: 11,36, p<0.01), Escherichia coli (OR:6,55, p<0.01) 
e organismos atípicos (OR: 9,85, p<0.01), foram associados com 
IAP polimicrobianas [2]. A IAP decorrente de microrganismos 
Gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e 
Klebsiella pneumoniae demonstraram ter menor taxas de suces-
so terapêutico após procedimentos de desbridamento quando 
comparadas com organismos Gram positivos [4].

Infecções por fungos também devem ser reconhecidas 
como infecções por organismos atípicos na IAP. Apesar dos re-
latos descrevendo a IAP secundária à fungos serem limitados, 
os resultados clínicos das IAPs por espécies de Candida são 
insatisfatórios. Foi reportado uma taxa global de mortalidade 
atribuída à IAP por Candida de 25% [5]. Organismos Gram ne-
gativos multirresistentes, como a Klebsiella pneumoniae resis-
tente à carbapenêmicos, necessitam de tratamento cirúrgico e 
medicamentoso agressivo [6]. Em uma série pequena de casos 
de IAP por Propionibacterium avidum, o debridamento com ma-
nutenção do material protético não foi uma opção efetiva [7]. 
De forma similar, apesar de ser baixa a frequência da IAP por 
Enterococcus, também apresentou resultados com baixas taxas 
de sucesso [8,9]. 

Decorrente da associação entre os resultados clínicos e as 
características do agente infectante, o objetivo ideal é identi-
ficar, de maneira adequada, todos os patógenos responsáveis 
pela infecção [2]. Contudo, alguns desses organismos atípicos 
podem ser difíceis de detectar ou requerem um tempo exces-
sivo de cultura [10]. Culturas negativas podem representar um 
desafio para o médico em relação ao tratamento, pois carecem 
de informações vitais para o diagnóstico, como a identificação 
do(s) verdadeiro(s) agente(s) infectante(s). Recentemente, as 
pesquisas têm-se direcionado para novos e inovadores métodos 
de detecção e identificação da infecção. À frente destas inovado-
ras tecnologias estão os métodos moleculares e genéticos como 
a reação em cadeia de polimerase (RCP). Apesar desses méto-
dos moleculares e genéticos atuais tenderem a apresentar maior 
sensibilidade, as baixas especificidades não permitem que sejam 
utilizados como testes diagnósticos isolados no momento [10]. 
Contudo, as tecnologias continuam a se aperfeiçoar e mais des-
cobertas a respeito dos agentes patológicos provavelmente serão 
desenvolvidas, permitindo ao médico tomar decisões terapêu-
ticas baseadas em mais informações, como a presença de genes 
relacionados à resistência antimicrobiana. 

Um estudo realizado por Tarabichi et al. examinou a utili-
dade de uma das mais novas técnicas moleculares e genéticas 
disponível, o sequenciamento de nova geração (SNG) [11]. Ba-
seado nos resultados do seu estudo, eles concluíram que o SNG 

pode ser útil como ferramenta auxiliar na identificação do or-
ganismo [11]. Apesar do estudo apresentar resultados promis-
sores, os autores reportam a necessidade de mais estudos com 
número amostral maior para validar esta tecnologia.

Apesar da artroplastia de revisão em dois tempos ainda ser 
o padrão ouro para o tratamento cirúrgico das IAPs crônicas, 
especialmente quando o organismo responsável é resistente 
ou produtor de biofilme, o aparecimento de novos métodos de 
identificação desses patógenos irão permitir que o médico esco-
lha um regime de antibiótico mais apropriado [9,11,12]. Muita 
pesquisa ainda é necessária para validar estas técnicas. Contudo, 
é claro que as infecções secundárias à organismos atípicos são 
associadas com resultados clínicos mais pobres e portanto de-
vem ser tratadas com alguma diferença dos protocolos tradicio-
nais, mesmo se isso significar apenas um regime mais orientado 
de escolha da antibioticoterapia. As informações fornecidas pe-
las novas técnicas moleculares e genéticas demonstram-se pro-
missoras no auxílio diagnóstico desse tipo de infecção. 
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JUSTIFICATIVA 
A ressecção de todo o tecido infectado/necrótico é funda-

mental para o tratamento da IAP. Na prática, os cirurgiões são 
guiados principalmente pela experiência do que constitui um 
tecido infectado e/ou necrótico que necessita ser retirado. Ca-
racterísticas do tecido como coloração, consistência e estrutura 
podem guiar o grau de ressecção, associado ao sangramento ati-
vo da superfície óssea e tecidos de aspecto saudável. Os cirurgi-
ões podem utilizar corantes específicos (e.g., azul de metileno) 
como um recurso visual na diferenciação de tecido saudável de 
tecido necrótico. Atualmente não existe consenso se as moda-
lidades de imagem podem ser utilizadas pré-operatoriamente 
para ajudar na definição do local de infecção óssea e de partes 
moles ou serem utilizadas como guia no grau de extensão do 
debridamento cirúrgico. Enquanto métodos de imagem, como 
as cintilografias marcadas com índio, têm sido usadas para o 
diagnóstico de IAP, em casos bem selecionados, ainda é ques-
tionável se alguma modalidade de imagem pré- operatória pode 
fornecer a resolução espacial e acurácia necessária para deter-
minar a região exata de acometimento de partes moles que re-
quer ressecção em uma osteomielite [4]. A primeira questão a 
ser determinada, baseada no nível de evidência, é se as imagens 
pré-operatórias, e qual tipo de imagem, pode definir de melhor 
maneira o limite entre um tecido ósseo e de partes moles infec-
tado de um não infectado, e qualitativamente e quantitativamen-
te avaliar a extensão de partes moles assim como a lesão óssea 
associada à IAP.  

A busca na literatura foi conduzida utilizando-se várias ba-

Autores: Jiři Gallo, Peter Sculco, Milan Kaminek, Eva Nieslanikova, Libuse Quinn

QUESTÃO 1: Quais modalidades de imagem estão disponíveis para auxiliar na avaliação da ex-
tensão da infecção e da ressecção óssea?

RECOMENDAÇÃO: Métodos de imagens têm um potencial para demonstrar a extensão do envolvimento ósseo e de partes moles em 
pacientes com infecções articulares periprotéticas (IAPs). O uso da tomografia computadorizada, da ressonância magnética (RM) ou 
técnicas de medicina nuclear podem auxiliar no delineamento da extensão do envolvimento de ósseo e de partes moles e, assim guiar o 
grau de ressecção óssea. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 86%, Discordam 8%, Abstenção 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

DEFINIÇÃO DA FORÇA DAS RECOMENDAÇÕES
A atribuição do poder das recomendações foi fornecida por uma apresentação concisa qualitativa e quantitativa da literatura, ao mesmo 
tempo considerando a relação entre a experiência clínica e suas limitações. A fim de padronizar a abordagem do documento do consenso 
e especialistas de diferentes especialidades médicas, nós adotamos a metodologia de definição da força das recomendações e da avalia-
ção das evidências fornecidas pelo Guia de Prática Clínica da American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) e pela Metodologia de 
Revisão Sistemática v2.0 [1].

A seleção dos estudos pode ser falha em uma série de parâmetros. Por exemplo, desenho do estudo (randomizado controlado/prospec-
tivo/retrospectivo), tipo do estudo (diagnóstico/caso controle/ observacional/ relato de casos), desfecho primário, população, critérios 
de inclusão/exclusão do estudo, definição de IAP, padrão ouro para definição de IAP/entidades clínicas distintas (abscesso, presença 
de edema de partes moles, coleção de fluidos periprotéticos, lesão óssea), coleta de dados/análise/interpretação, etc. Portanto, métodos 
para atribuição da qualidade dos estudos selecionados foram estimados em concordância com o sistema GRADE de recomendação [2]. 
Na abordagem do GRADE, ensaios clínicos randomizados começam como evidência de alta qualidade e estudos observacionais como 
evidência de baixa qualidade. Cinco fatores podem levar à diminuição da classificação da qualidade da evidência: limitações do estudo 
ou risco de viés, resultados inconsistentes, evidência indireta, imprecisão e viés de publicação [3]. Em concordância com o manual da 
AAOS [1], estudos diagnósticos de alta qualidade não podem apresentar nenhuma falha substancial, estudos de moderada qualidade pode 
apresentar menos do que duas falhas, estudos de baixa qualidade podem ter menos de três falhas e estudos de muita baixa qualidade 
apresentam mais de três falhas substanciais. Estudos observacionais foram classificados da seguinte forma: estudos de alta qualidade têm 
menos de duas falhas, estudos de moderada qualidade apresentam entre duas e quatro falhas, estudos de baixa qualidade entre quatro e 
seis falhas e estudos de muita baixa qualidade apresentam mais de seis falhas.

2.5 DIAGNÓSTICO: EXAMES DE IMAGENS

ses de dados como Pubmed, Embase, Cochrane Library, Sco-
pus, ScienceDirect e Google Scholar. A estratégia de pesquisa 
utilizou os seguintes termos do Medical Subjection Headings 
(MeSH): “hip arthroplasty,” “hip replacement,”“hip prosthesis,” 
“knee arthroplasty,” “knee replacement,” “knee prosthesis,” 
“infection,” “periprosthetic infection,” “prosthetic joint infec-
tion,” “nuclear imaging,” “leukocyte imaging,” “antigranulocyte 
imaging,” “18F-fluorodeoxyglucose,” “positron emission to-
mography,” “ultrasound,” “computed tomography,” “magnetic 
resonance imaging,” “conventional radiography” e “best match” 
para cada banco de dados. 

Utilizamos os operadores booleanos “AND” e “OR” para 
identificar a intersecção e união dos conjuntos de terminologia. 
Foram cruzadas as referências para todos os artigos seleciona-
dos.

A pesquisa bibliográfica foi realizada por dois dos autores 
(EN e LQ). Primeiro, os artigos foram selecionados por título e 
resumo; 495 estudos potencialmente interessantes foram iden-
tificados. Destes, 229 publicações relevantes incluindo revisões 
e meta-análises foram então selecionadas para extração de da-
dos.

Seleção dos Estudos

Fundamentados na questão clínica, propusemos critérios 
de inclusão e exclusão a serem aplicados ao revisar os resulta-
dos da pesquisa de cada banco de dados. Uma revisão inicial 

Livro.indb   243 22/10/2019   11:12:03



Seção 2        Diagnóstico      244

de títulos e resumos foi realizada para identificar possíveis estu-
dos. O critério de inclusão foi estudos com humanos. O critério 
de exclusão foi estudos limitados à língua inglesa. Este estudo 
é baseado em 49 textos completos que foram analisados até a 
presente data.

Extração dos dados

Tão logo a seleção do estudo tenha sido concluída, os da-
dos relevantes (número de pacientes, idade, sexo, localização da 
IAP, tipo de IAP, estudo multicêntrico, período do estudo, tipo 
de estudo, desenho do estudo, tipo de imagem, definição de IAP, 
padrão-ouro, características dos métodos de imagem, limitações 
do estudo) foram extraídos a partir dos estudos incluídos. Uma 
planilha eletrônica foi customizada para a questão. Após a extra-
ção de dados e conclusão das tabelas, os autores seniores (JG e 
MK) avaliaram a qualidade dos estudos utilizados na atribuição 
de força das recomendações.

A radiografia convencional (RC) pode mostrar “sinais de 
lesão” no osso ao redor de uma artroplastia infectada, bem 
como nos tecidos moles edemaciados [5,6]. No entanto, essas 
mudanças não são específicas da IAP e são vistas apenas em uma 
minoria das IAPs. Nós não encontramos nenhum estudo diag-
nóstico apoiando o papel da RC em demonstrar a extensão de 
acometimento ósseo/partes moles na IAP. Portanto, a conclu-
são deve ser que não há evidência para a utilização da RC como 
uma ferramenta para visualização de tecidos afetados pela IAP. 
A única exceção é quando a radiografia mostra presença clara 
de osteomielite, reação periosteal e assim por diante e pode for-
necer algum grau de confiança no planejamento da extensão da 
ressecção óssea necessária durante a artroplastia de ressecção.

A ultrassonografia pode demonstrar coleções de fluidos 
dentro e em torno de uma articulação infectada, assim como 
tem o poder de distinção entre lesões sólidas e fluidas. Sdao et 
al. relataram coleções superficiais, fístulas subcutâneas, assim 
como coleções periprotéticas profundas ao redor de artroplas-
tias totais do quadril [7]. No entanto, estes não são achados es-
pecíficos para infecção. A aspiração, guiada por ultrassonografia 
(biópsia), da articulação do quadril melhora a confiabilidade da 
aspiração [8]. Aqui sugerimos a conclusão de que a força da evi-
dência é baixa (limitada). O suporte para essa conclusão é base-
ado predominantemente em casos anedóticos (relatos de casos) 
e pequenas séries em estudos de baixa qualidade [9-11].

A tomografia computadorizada (TC) é excelente para ava-
liar estruturas ósseas, mas também pode contribuir na avaliação 
da patologias dos tecidos moles [12]. No entanto, isso não é es-
pecífico para infecção. A TC pode detectar abscessos ao redor 
da artroplastia total, o que é clinicamente muito útil uma vez 
que o abscesso do músculo psoas pode mimetizar uma IAP [13]. 
Por outro lado, a artrografia por TC pode revelar erosões ós-
seas, radiolucência, fístulas, extensões extra articulares da IAP 
ou comunicações entre coleções [14,15]. Além disso, a TC pode 
mostrar o deslocamento dos vasos ilíacos externos causando 
compressão venosa [11]. Tendo isso em consideração, ao lado 
do valor clínico dos achados da TC (seja positivo ou negativo), 
concluímos que a força das recomendações para TC abdominal/
quadril é moderada, apesar do fato de ser baseado em evidências 
informais [16,17] e estudos de pequenas séries [15,18,19]. As-
sim sendo, a tomografia deve ser combinada com outros méto-
dos de imagem/laboratoriais para visualizar a extensão do dano 
ao tecido mole/osso associado à IAP.

A ressonância nuclear magnética (RNM) pode detectar al-
terações na medular óssea, cavidades e tecidos moles relaciona-
dos à IAP (edema, fluidos e coleções). Além disso, as novas téc-
nicas de redução de artefatos metálicos (metal artifact reduction 
sequences -   MARS) permitiu uma avaliação mais confiável dos 
tecidos periprotéticos [14]. A RNM com contraste pode auxiliar 
na detecção de abscessos do músculo psoas [20]. Em contraste 

com a radiografia, a ressonância magnética pode ser mais espe-
cífica para a IAP do quadril, pois pode diferenciar os tipos de co-
leções (serosa, purulenta ou hematoma) [21]. Além disso, existe 
expectativa de progresso na qualidade da ressonância magnética 
ao otimizar os parâmetros com a utilização da técnica de corre-
ção da inclinação do ângulo de visão (VAT) na imagem coronal 
ponderada em T2 fast-spin-echo [22]. A ressonância magnética 
com contraste de gadolínio intravenoso demonstra aumento da 
especificidade na detecção de abscessos, apesar do fato da RNM 
sem contraste com sequência de difusão ter apresentado resulta-
dos semelhantes recentemente [23]. Apesar disso, a RNM ainda 
deve ser combinada com outros métodos de imagem e laborató-
rio para demonstrar a verdadeira extensão dos danos aos tecidos 
moles e ósseos associados com a IAP. Sugerimos concluir a força 
das recomendações para a RNM nesta questão clínica específica 
como moderada e semelhante à TC.

As técnicas de medicina nuclear são usadas regularmente 
em alguns ambientes clínicos para diagnosticar infecções 
específicas do sistema musculoesquelético [24]. Elas são 
baseadas em vários princípios (células radiomarcadas, 
peptídeos, anticorpos ou 18-Fluorodesoxiglicose (FDG)) para 
detectar padrões altamente associados aos tecidos infectados. 
Revisões sistemáticas recentes e metanálises mostram gran-
de potencial diagnóstico em termos da razão de probabilidade 
para resultados negativos/positivos e da razão de chances (odds 
ratio) diagnóstica para leucócitos marcados [4]. A cintilografia 
com anticorpos antigranulócitos e a combinação da cintilografia 
da medula óssea com leucócitos marcados parecem ser moda-
lidades de imagem altamente específicas para IAP do joelho. A 
FDG -PET (tomografia por emissão de pósitrons) pode não ser 
a modalidade de imagem preferida porque é mais cara e não é 
mais eficaz na confirmação da infecção periprotética do joelho 
[4]. Entretanto, muitas das evidências são relativamente antigas 
e inovações recentes nas tecnologias da medicina nuclear que 
podem demonstrar melhora na qualidade da imagem e da sensi-
bilidade das investigações (particularmente SPECT/CT - tomo-
grafia computadorizada por emissão de fóton único) não estão 
representadas nesta revisão. 

Até o momento, existe pouco conhecimento a respeito da 
capacidade destes métodos em visualizar a extensão da infec-
ção nos tecidos periprotéticos. A cintilografia com leucócitos 
marcados ou antigranulócitos associados à SPECT/CT têm sido 
utilizadas para diferenciar a soltura asséptica da soltura por in-
fecção [4,25]. 

Filippi e Schillaci [26] descreveram a utilidade do híbrido de 
SPECT/CT com a cintilografia utilizando leucócitos marcados 
com tecnécio (99mTC) - hexametilproplenaminaoxima (99mT-
C-HMPAO) para infecções ósseas e articulares. Na amostra de 
28 pacientes consecutivos (13 deles com suspeita de infecção 
por implante ortopédico), a SPECT /CT diferenciou o envol-
vimento de partes moles do envolvimento ósseo em pacientes 
com osteomielite e pacientes com implantes ortopédicos.

Graute et al. [27] descreveram um valor agregado do uso da 
SPECT/CT com anti granulócito 99mTc em comparação com a 
SPECT isolada ou imagens planares de cintilografia para detec-
ção de infecções articulares protéticas de baixo grau. Infecções 
comuns foram diagnosticadas clinicamente em nove dos 31 pa-
cientes (1 prótese de quadril e 8 de joelho). O SPECT/CT híbri-
do levou ao aumento adicional na sensibilidade e especificidade 
para 0,89 e 0,73 (em comparação com 0,89 e 0,45 para o SPECT 
isolado, e 0,66 e 0,60 para imagens planares, respectivamente). 
Nos casos apresentados neste estudo, as imagens de SPECT/CT 
evidenciaram a extensão da infecção no osso e na medula óssea, 
revelaram a infecção em pacientes que apresentaram um padrão 
característico que indicava a presença de sinovite, ou excluíram 
a infecção devido à captação fisiológica na artéria poplítea, etc. 
A melhor precisão foi obtida através da fusão de imagens, que 
permitiu a alocação anatômica dos focos de acúmulo de marca-
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dores patológicos, bem como informações sobre a extensão da 
infecção. Desta forma, este método de imagem parece adequado 
para a eliminação tanto de resultados falsos positivos como fal-
sos negativos.

De forma similar, Trevail et al. [28] descreveram o valor 
agregado da SPECT/CT para o diagnóstico da IAP do quadril 
(235 pacientes consecutivos). Os métodos de imagem compre-
enderam a cintilografia óssea com Tc-99m, cintilografia com 
leucócitos marcados com índio III (In-III) e cintilografia da me-
dula óssea, quando necessário. Semelhante a estudos anteriores, 
o SPECT/CT permitiu uma localização mais precisa da captação 
anormal na cintilografia óssea e de leucócitos marcados. Recen-
temente, resultados preliminares de um estudo de Liberatore et 
al. [29] demonstrou o potencial da cintilografia com leucócitos 
como um guia para biópsias abertas no manejo das infecções de 
prótese de quadril e joelho.

Tam et al. [30] revisaram o uso de SPECT-CT para o acom-
panhamento de complicações pós artroplastia total do quadril, 
incluindo soltura asséptica e IAP. O componente CT do SPECT/
CT pode ajudar na interpretação das imagens SPECT. A TC pode 
revelar áreas de radiolucência com reação periosteal associada, 
que correspondem ao aumento da captação na cintilografia. 
A TC também pode demonstrar alterações nos tecidos moles, 
como distensão articular, acúmulo de líquido nas bursas ou co-
leções nos músculos.

Além disso, Palestre et al. [31] sugerem o impacto potencial 
do SPECT/CT na informação sobre a presença e extensão da in-
fecção. Em pacientes com resultados positivos, por exemplo, o 
exame poderia fornecer informações sobre a extensão da infec-
ção, bem como outras anormalidades envolvendo o osso nativo 
e a prótese (aspiração e cultura conjuntas poderiam ser realiza-
das ao mesmo tempo). Em pacientes com resultados negativos, 
o componente CT poderia fornecer informações sobre outras 
causas de falha protética.

Em comparação com as técnicas de imagens com leucócitos 
ou anti granulócitos, a FDG-PET pode não ser a modalidade de 
imagem preferida porque não é mais eficaz em confirmar a in-
fecção periprotética [25,31]. A atividade periprotética do FDG 
pode ser observada não apenas durante a infecção, mas também 
na sinovite e na soltura asséptica [32,33], portanto, a especi-
ficidade do FDG-PET/CT foi muito baixa. A PET/CT leucoci-
tária marcada com FDG, com sua alta especificidade, pode ser 
um método mais útil que a cintilografia leucocitária marcada na 
imagem da infecção periprotética [34,35]. No entanto, existem 
algumas desvantagens da PET/CT leucocitária marcada com 
FDG, incluindo o tempo relativamente longo necessário para a 
marcação de leucócitos, maior tempo entre a injeção e a imagem 
(três horas) e a necessidade de doses mais altas de FDG injeta-
das (o dobro das doses utilizadas em comparação com o padrão 
para imagens oncológicas) [35].

Apesar da menor especificidade da FDG descrita em estu-
dos anteriores [32,33], um recente estudo retrospectivo [36] 
mostrou maior valor agregado da FDG PET/CT em comparação 
com testes convencionais no diagnóstico de IAP de quadril (cul-
turas de tecidos articulares/periprotéticos ou acompanhamento 
clínico com mais de seis meses, serviram como padrão ouro). 
Fukui et al. [37] usaram FDG-PET para tomar decisões mais 
apropriadas em termos de retenção do componente femoral não 
cimentado bem fixado na cirurgia de revisão de prótese total 
do quadril em dois estágios que incluiu o reimplante tardio do 
componente acetabular em cinco pacientes. O FDG-PET foi em-
pregado para avaliar se a infecção havia invadido o osso ao redor 
do componente femoral. Em um seguimento médio de 4,2 anos 
após a operação do segundo estágio, nenhum dos 5 pacientes 
apresentou recorrência da IAP.

Levando estes aspectos em consideração, sugerimos con-
cluir como moderada a força das recomendações para as técnicas 
de medicina nuclear nesta questão clínica específica.

Progresso Futuro

Há um campo emergente de novas técnicas de imagem 
(por exemplo, métodos de imagem molecular) com potencial 
de precisão promissor na visualização da extensão da infecção 
em tecidos musculoesqueléticos. Contudo, o valor clínico destes 
métodos deve ser demonstrado em estudos diagnósticos bem 
conduzidos.
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Questão 2: Quais são os sinais radiológicos indicativos de infecção em pacientes portadores de 
implantes protéticos? 

RECOMENDAÇÃO: Os sinais radiográficos associados com infecção articular periprotética (IAP) no quadril e joelho são: soltura pre-
coce, migração dos componentes, linhas de radioluscência e/ou erosão óssea ao redor dos componentes protéticos, particularmente se 
observados com menos de cinco anos de pós-operatório. Contudo, é importante notar que radiografias simples são geralmente normais 
no cenário da IAP. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 98%, Discordam 1%, Abstenção 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
A radiografia convencional é um método simples, seguro, 

relativamente barato e clinicamente valioso, utilizado para ava-
liação rotineira das artroplastias totais. No entanto, não é con-
siderado suficientemente informativo para contribuir para a 
investigação diagnóstica no caso da IAP [1]. Por outro lado, as 
lesões osteolíticas, as ossificações heterotópicas, a soltura dos 
componentes e a efusão dos tecidos moles periprotéticos, todos 
observados na radiografia precoce das artroplastias totais, po-
dem aumentar a suspeita de IAP. Outras modalidades de ima-
gem não são consideradas como tendo um papel direto no diag-
nóstico da IAP. Artefatos formados devido a presença do metal 
são um problema bem conhecido em imagens transversais, es-
pecialmente na ressonância nuclear magnética (RNM) [2].

Atualmente, a atenção da comunidade ortopédica está fo-
cada em dados obtidos a partir da análise de fluidos articulares 
/ tecidos periprotéticos / implantes removidos [3,4]. A razão 

é que os implantes removidos, o líquido articular aspirado e os 
tecidos periprotéticos obtidos estavam em contato direto com 
bactérias invasoras no momento da coleta/ re-operação. Por-
tanto, os dados coletados a partir desses métodos são altamente 
sensíveis e específicos em relação à IAP, tornando este diagnós-
tico quase certo ou excluindo-o [5]. Como resultado, os méto-
dos de imagem, com a única exceção de estudos específicos de 
medicina nuclear [6,7], não contribuem significativamente para 
a investigação diagnóstica da IAP devido a seus altos custos, es-
pecialmente nos estágios iniciais da infecção. No entanto, isso 
não significa que a radiografia não tenha valor clínico.

1. Aplicação da radiografia convencional na rotina clínica

Não há dúvida de que a radiografia convencional é o mé-
todo de imagem mais utilizado na prática clínica para o diag-
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nóstico de complicações das artroplastias totais. De acordo com 
uma pesquisa recente, a radiografia convencional foi o exame de 
imagem mais comumente utilizado em pacientes submetidos à 
investigação de IAP (87,6% dos cirurgiões ortopédicos pesqui-
sados) seguido por tomografia computadorizada de emissão de 
fóton único (SPECT-CT) (41,7% dos cirurgiões) [8].

2. Aspectos radiográficos associados à IAP

É importante ressaltar que as radiografias simples podem ter 
aparência normal nos estágios iniciais da infecção. Os principais 
sinais radiológicos suspeitos de IAP são soltura precoce, radio-
lucencia periprotética e erosões ósseas (osteólise) [9]. Estas ca-
racterísticas podem estar presentes nas radiografias em série de 
pacientes com infecção ou soltura asséptica da prótese [10-12]. 
Sinais radiográficos de rápida migração protética (pelo menos 
2 mm em 6 a 12 meses), osteólise periprotética rapidamente 
progressiva e/ou osteólise periprotética irregular são altamente 
suspeitos de IAP [13,14]. Similarmente, erosões ósseas e neo-
formação óssea em radiografias simples, dentro de três a seis 
meses de pós-operatório, também podem sugerir IAP [15]. Nas 
radiografias simples e na tomografia computadorizada (TC), os-
teólise difusa ou multifocal ao redor da prótese (> 2 mm ou pro-
gressiva) aumenta a preocupação em relação à infecção, porém 
nem sempre está presente e pode ser observada na instauração 
da soltura asséptica e da osteólise gerada por debris [16].

De forma inconsistente, podem haver outras características 
presentes, como reabsorção endosteal, ossificação heterotópi-
ca, reação periosteal e esclerose. Um fragmento ósseo pequeno, 
muito denso, isolado das outras trabéculas, correspondendo a 
um sequestro ósseo (fragmento no qual o patógeno está encar-
cerado) é altamente sugestivo de infecção ativa, mas este é um 
evento raro (<8%). A presença de gás ao redor da prótese po-
deria sugerir uma infecção por um organismo anaeróbico [17]. 

A neoformação óssea ou coleção de partes moles adjacentes 
ao periósteo é altamente sugestiva de infecção, mas raramente 
está presente. Uma zona larga de radiolucencia na interface me-
tal/osso (ou interface cimento/osso) com destruição óssea tam-
bém poderia sugerir que a infecção está presente. A tomografia 
computadorizada raramente pode ajudar no diagnóstico de IAP, 
apesar da presença de uma reação periosteal ou acúmulo de te-
cido mole próximo à área da osteólise, observada na tomografia 
computadorizada, ser altamente sugestiva de infecção [18].

Em um estudo retrospectivo [19] de 102 artroplastias to-
tais de quadril (ATQ), 65 hastes e 50 cúpulas acetabulares esta-
vam soltas no momento da cirurgia, conforme relatado em um 
conjunto de achados radiográficos. O padrão ouro usado para 
definir a IAP foi a cultura (que tem suas próprias limitações). 
Eles encontraram apenas cinco hastes fixas não infectadas e três 
delas apresentavam radiolucencia associada. Radiolucencia de 
pelo menos 2 mm foi observada em 12 dos 27 componentes ace-
tabulares soltos infectados e em 4 dos 15 acetábulos fixos infec-
tados. Nenhuma das 9 cúpulas acetabulares fixas, não infectadas, 
apresentava zona radiolucente atingindo 2 mm. Esclerose foi ob-
servada em 24 de 65 hastes soltas, 18 das quais eram infectadas 
(enquanto 6 de 26 hastes soltas não infectadas mostraram tam-
bém esclerose).

Em outro estudo [20], radiografias de 20 próteses de qua-
dril com infecção confirmada foram examinadas quanto à pre-
sença ou ausência de radiolucencia, tipo de lucencia (focal ou 
não focal), rapidez da alteração radiográfica, periostite, subsi-
dência e fratura do manto de cimento. Nenhuma evidência de 
radiolucencia periprotética foi observada em 11 de 20 ATQs, e 
osteólise focal foi observada em apenas 4 pacientes na coorte. A 
maioria das ATQs infectadas não mostrou nenhum achado anor-
mal (10 próteses apresentaram radiografia normal). Os autores 
concluíram que o radiologista deve estar ciente de que as próte-
ses infectadas podem parecer completamente normais.

Um estudo retrospectivo de caso-controle em 100 artro-
plastias totais do quadril avaliou a incidência de características 
próprias nos grupos de ATQs infectadas, fraturas protéticas as-
sépticas do quadril e ATQs bem-sucedidas [21]. O grupo de fa-
lhas secundárias à infecção incluiu 12 dos 100 quadris. Miosite 
ossificante extensa foi vista em 3 dos 12 quadris. A reabsorção 
de 3 mm no comprimento do colo femoral foi observada em 1 
quadril. O espessamento cortical oposto à ponta da haste foi vis-
to em um caso. Formação óssea periosteal foi observada em qua-
tro quadris envolvendo a parte proximal do fêmur e geralmente 
se apresentado de forma circunferencial.

Em um estudo caso-controle retrospectivo com 41 pa-
cientes [22], os autores examinaram quais sinais radiográficos 
conseguiram prever a falha da artroplastia de revisão em dois 
tempos, quando presentes, após a cirurgia de primeiro tempo. 
Esses sinais radiológicos foram: implantes metálicos retidos, no-
vos implantes metálicos, cimento retido, restritor de canal do 
cimento retido, nova fratura, sistema de liberação de antimicro-
biano local (por exemplo, esferas carregadas com gentamicina) 
e uso de dreno. Nenhuma dessas variáveis radiográficas exami-
nadas foi associada à falha subsequente.

Um estudo [23] de 52 pacientes (32 joelhos e 20 quadris), 
revisados por suposta soltura asséptica, encontrou uma associa-
ção entre a gravidade da osteólise periprotética e a positividade 
das culturas da sonicação dos implantes removidos (em 30 pa-
cientes, pelo menos 1 componente sonicado foi positivo).

3. Acurácia da radiografia convencional na detecção da IAP

Em um estudo de Cyteval et al. [24], a radiografia conven-
cional alcançou as seguintes características diagnósticas para 
anormalidades ósseas (lucencia, periostite): sensibilidade 75%, 
especificidade 28%, valores preditivos positivos e negativos de 
19% e 83%, respectivamente, com acurácia de 37%. Imagens de 
TC para os mesmos tipos de achados foram similares (75%, 30%, 
20%, 84%, 49%, respectivamente). No entanto, anormalidades 
dos tecidos moles (distensão articular, acúmulo de líquido nas 
bursas, coleções líquidas nos músculos e gordura perimuscular) 
foram identificadas na TC em oposição à radiografia simples.

Em um estudo de Stumpe et al. [25], as radiografias seriadas 
apresentaram uma sensibilidade de 84% para o achado de rápida 
migração protética (pelo menos 2 mm em 6 a 12 meses) e/ou 
osteólise periprotética rapidamente progressiva e/ou osteólise 
periprotética irregular, enquanto a especificidade foi apenas 
de 57%. No mesmo estudo, a concordância interobservador foi 
muito baixa, limitando o valor diagnóstico desta técnica.

Conclusão

Achados como soltura precoce do implante, linhas radiolu-
centes progressivas, erosões ósseas precoces (osteólise) e rea-
ções periosteais (periostite) podem sugerir a presença de IAP, 
especialmente na presença de dados clínicos adicionais. Entre-
tanto, em radiografias isoladas os achados têm valor clínico limi-
tado devido à sua baixa especificidade.
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QUESTÃO 3: Qual o papel das modalidades de imagem da medicina nuclear (cintilografia óssea 
de 3 fases, cintilografia da medula óssea, cintilografia com leucócitos marcados [com 99mTC ou 
111In], cintilografia com anticorpos monoclonais antigranulócitos e da tomografia computadori-
zada com emissão de pósitron marcada com fluorodexosiglicose [FDG-PET/CT]) no diagnóstico 
da infecção articular periprotética (IAP)? 

RECOMENDAÇÃO: Os métodos de imagem nuclear podem ser utilizados para o diagnóstico de IAP de quadril e joelho em um grupo 
seleto de pacientes. Esses testes podem ser solicitados em pacientes nos quais a IAP é suspeita quando outros testes são inconclusivos, 
como em pacientes nos quais a punção articular não resulta em material suficiente para análise.  

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 85%, Discordam 10%, Abstenção 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A utilidade das modalidades de imagens de medicina nuclear 

para o diagnóstico da IAP foi estudada extensivamente e conti-
nua a ser debatida [1,2]. Duas revisões sistemáticas e meta-aná-
lises publicadas recentemente avaliaram este tópico, fornecendo 
orientação sobre a utilidade das modalidades de imagens nucle-
ares para o diagnóstico da IAP. Verberne et al. avaliaram 31 es-
tudos publicados relacionados ao uso de técnicas de imagem de 
medicina nuclear para o diagnóstico da IAP no quadril e encon-
traram maior acurácia para a cintilografia de leucócitos e maior 
especificidade para a combinação da cintilografia de leucócitos e 
de medula óssea. O uso da FDG-PET e da cintilografia óssea não 
foram sustentados como primeira opção de técnica de imagem. 
FDG-PET mostrou precisão adequada, mas os seus custos mais 
elevados e disponibilidade restrita foram limitações e a cintilo-

grafia óssea mostrou menor especificidade [3]. Em um estudo 
de acompanhamento, Verberne et al. analisaram 23 publicações 
focadas em infecções totais do joelho [4]. Os autores concluíram 
que a cintilografia com antigranulócitos e a cintilografia combi-
nada de leucócitos e da medula óssea apresentaram os maiores 
valores de especificidade (95% e 93%, respectivamente). Nesta 
revisão (para o joelho), a cintilografia óssea e o FDG-PET / CT 
não foram apoiados como modalidade de imagem preferida. A 
cintilografia óssea não foi preferida por causa da baixa especifi-
cidade, e o FDG-PET / CT não foi preferido devido aos custos e 
à sua limitada eficácia na confirmação do diagnóstico de infecção 
nas IAP de quadril e joelho.

É importante perceber alguns fatos sobre as modalidades 
de imagens de medicina nuclear. A cintilografia óssea trifásica 
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carrega uma baixa especificidade e baixa acurácia diagnóstica 
em pacientes com suspeita de IAP, particularmente em pacientes 
com componentes não cimentados e durante os primeiros 
anos de artroplastia [1]. No entanto, o estudo tem uma alta 
sensibilidade e resultados normais (por exemplo, sem aumento 
na fase de perfusão ou de equilíbrio e sem captação periprotética 
na fase tardia) pode ser considerado como evidência forte contra 
a presença de infecção [5-9]. Ao se ter um paciente com suspeita 
de IAP apresentando cintilografia ósseo trifásica positiva, outra 
modalidade de imagem é necessária. A cintilografia com leucócitos 
marcados é a primeira modalidade de imagem nuclear escolhida, 
nesses casos, devido à alta precisão diagnóstica (> 90%). Quan-
do corretamente rotulado, realizado e interpretado, a FDG-PET/
CT também tem sido utilizada para diagnosticar a IAP. A FDG 
é utilizada tanto na inflamação reativa secundária aos implantes 
metálicos, como nas articulações protéticas com infecção. A dife-
renciação entre ambos é frequentemente difícil, levando a taxas 
de especificidades mais baixas para o FDG-PET/CT. Reinartz et 
al. [10] revisaram a literatura sobre o desempenho diagnóstico de 
FDG-PET e da cintilografia com leucócitos em infecções articula-
res periprotéticas. Eles relataram maior sensibilidade, mas menor 
especificidade para FDG-PET em comparação com a cintilografia 
com leucócitos. Além disso, a acurácia do FDG-PET foi ligeira-
mente maior nos casos de quadril do que nos casos de joelho. Da 
mesma forma, um recente artigo de revisão de Gemmel et al. re-
lataram sensibilidade agrupada e especificidade de 84% para IAP 
usando FDG-PET, que foi mais preciso para quadril do que para 
a prótese de joelho [11]. As diretrizes da Associação Europeia 
de Medicina Nuclear/Sociedade de Medicina Nuclear e Imagem 
Molecular (EANM/SNMMI), com base na análise de dados exis-
tentes da literatura e na opinião de peritos para o uso de FDG na 
inflamação e infecção, relatou uma sensibilidade global de 95% e 
especificidade de 98% para infecções periprotéticas de joelho e 
quadril com a FDG-PET [12]. Além disso, o intervalo tanto para a 
sensibilidade (28 a 91%) quanto para a especificidade (34 a 97%) 
dos estudos individuais é bastante grande, o que pode ser parcial-
mente explicado pelo diferente desenho de estudo e pela falta de 
padronização nos critérios de interpretação (interpretação visual 
usando o padrão de  reconhecimento). Grandes estudos prospec-
tivos comparando o desempenho diagnóstico da cintilografia de 
leucócitos e a FDG-PET para IAP são necessários.

O American College of Radiology publicou seus critérios para 
imagem após a artroplastia total do joelho [13]. Após uma extensa 
revisão de literatura por um painel de especialistas, eles recomen-
dam que o uso da cintilografia óssea trifásica e da cintilografia de 
leucócitos (marcada com In-111 e com SPECT/CT, se necessário, 
para a localização exata) pode ser apropriada na avaliação par-
ticular da dor após artroplastia total do joelho quando culturas 
articulares do material aspirado são negativas ou inconclusivas e 
o quadro clínico ainda apresenta forte suspeita de IAP.

Recentemente, em um estudo bem desenhado, Kwee et al. 
analisaram o valor agregado da FDG PET/CT aos testes conven-
cionais realizados para o diagnóstico de IAP, como radiografia, 
marcadores séricos e testes sinoviais baseados na punção articular 
[14]. Eles demonstraram que quando a velocidade de hemossedi-
mentação (VHS) e proteína C-reativa (PCR) não foram elevados 
e/ou testes séricos foram normais, a FDG-PET/CT não adicionou 
qualquer valor diagnóstico. Com base nos dados disponíveis, é 
difícil apoiar o uso rotineiro de FDG-PET/CT para o estudo de 
pacientes com suspeita de IAP.

As diretrizes da Academia Americana de Cirurgiões Ortopé-
dicos (AAOS) também afirmam que as modalidades de imagens 
da medicina nuclear são certamente uma opção para o diagnós-
tico da IAP em um grupo selecionado de pacientes, nos quais o 
diagnóstico de infecção não pode ser alcançado ou afastado, como 
pacientes com impossibilidade de obtenção do líquido sinovial 
[15].

Em resumo, existe um papel para as modalidades de ima-

gens nucleares em um grupo seleto de pacientes com suspeita de 
IAP. No entanto, eles não devem ser usados como primeiro teste 
diagnóstico. Em pacientes com baixa probabilidade de IAP e fora 
dos primeiros anos após a cirurgia, a cintilografia óssea trifási-
ca pode ser uma boa opção. Quando negativo, exclui a infecção. 
No entanto, um resultado positivo requer um trabalho adicional 
usando outras modalidades de imagens nucleares. A cintilografia 
com leucócitos marcados é a primeira escolha devido à sua alta 
precisão diagnóstica, quando corretamente realizada e interpreta-
da. A cintilografia com anticorpos monoclonais antigranulócitos 
pode ser uma opção de segunda escolha para aqueles centros que 
não podem realizar a marcação dos leucócitos. Neste momento, o 
uso rotineiro da FDG-PET/CT em pacientes com suspeita de IAP 
não é indicado.
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JUSTIFICATIVA

Acurácia Diagnóstica da RNM para a Osteomielite na Ausên-
cia de Implantes 
     

Diversas técnicas de diagnóstico por imagem estão disponí-
veis para excluir ou confirmar a osteomielite crônica, incluindo 
radiografia simples, tomografia computadorizada, cintilografia 
óssea, cintilografia de leucócitos, cintilografia de gálio, cintilo-
grafia combinada de osso e leucócitos, cintilografia óssea e de 
gálio combinadas, tomografia por emissão de pósitrons com flu-
orodesoxiglicose e RNM. [1-6]. 

Cada uma dessas técnicas tem diferentes graus de sensibi-
lidade, especificidade e acurácia diagnóstica. O estudo de Ter-
maat [7] (Tabela 1) mostra que a sensibilidade e especificidade 
da ressonância magnética é suficientemente homogênea (Qsens 
= 4,62: quatro graus de liberdade, Qspec = 0,02: dois graus de 
liberdade) para osteomielite crônica do esqueleto periférico e 
não foi diferente daquela da cintilografia de leucócitos ou da cin-
tilografia combinada de osso e gálio para os estudos desta revi-
são sistemática [7–28].

A literatura demonstra que a RNM é útil para o diagnósti-
co de osteomielite na ausência de implantes metálicos, embora 
existam outras ferramentas diagnósticas que mostram maior es-
pecificidade e sensibilidade.

Acurácia Diagnóstica da RNM para a Osteomielite na Presen-
ça de Implantes

 
Não existem estudos identificados sobre a acurácia diag-

nóstica da ressonância magnética para osteomielite em torno de 
implantes metálicos. Existem cinco estudos fornecendo algumas 
informações sobre este tópico.

Jiang et al. [29] analisaram 16 pacientes que foram subme-
tidos à ressecção de tumores e substituição das articulações por 
câncer ósseo. Eles foram analisados retrospectivamente para 
identificar a característica da ressonância magnética que foram 
úteis para o diagnóstico de infecção periprotética e recorrência 
do tumor usando os parâmetros de ressonância magnética oti-
mizada com e sem inclinação do ângulo de visão (VAT) a 1,5 T 
na janela coronal ponderada em T2 fast spin-eco. Massa irregu-
lar dos tecidos moles, edema de partes moles, destruição óssea 
e fístula foram características importantes da infecção peripro-
tética, com sensibilidades de 47,4 a 100% e especificidades de 
73,1 a 100,0%, confirmadas com base em achados cirúrgicos e 
patológicos. Massas de tecido mole foram uma característica im-
portante na recorrência do tumor, com 100% de sensibilidade, 
96,0% de especificidade e 97,0% de consistência.

Jungman et al. [30] verificaram que houve redução signifi-
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QUESTÃO 4: Qual é a acurácia diagnóstica da ressonância nuclear magnética (RNM) para osteo-
mielite na presença e na ausência de implantes?

RECOMENDAÇÃO: A ressonância magnética é útil para o diagnóstico de osteomielite na ausência de implantes metálicos, embora 
existam outras ferramentas diagnósticas que demonstram maior especificidade e sensibilidade. A sensibilidade combinada e a especifi-
cidade para a RNM no diagnóstico de osteomielite sem a presença de implantes são 84% e 60%, respectivamente. Não existem estudos 
identificáveis sobre a acurácia diagnóstica da ressonância magnética para osteomielite em torno de implantes metálicos. Existem várias 
técnicas para reduzir artefatos de metal.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 96%, Discordam 1%, Abstenção 3% (Unânime, Consenso Muito Forte)

cativa de artefatos obtida pelo VAT (p <0,001) e pelo VAT asso-
ciado à codificação de cortes para correção de artefatos de me-
tal (SEMAC) (p =0,003) quando comparada com sequências de 
pulsos convencionais. Nas ressonâncias clínicas, os diâmetros 
dos artefatos foram significativamente reduzidos e a confiança 
diagnóstica melhorou (p <0,05). Em 2 casos foi diagnosticada 
recidiva do tumor, em 10 casos foi diagnosticado infecção e em 
13 casos foi diagnosticado outra patologia.

Fritz et al. [31] mencionam que sequências de pulsos con-
vencionais otimizadas e técnicas de redução de artefatos me-
tálicos apresentam melhor representação óssea, das interfaces 
implante-tecido e de tecidos moles periprotéticos para o diag-
nóstico de complicações relacionadas à artroplastia. Eles apre-
sentam estratégias para os fatores de imagem e parâmetros de 
RNM para: (a) minimização de artefatos relacionados à artro-
plastia (imagem com 1.5 T, ao invés de 3 T, sequência spin-echo 
(SE) rápida ao invés de sequências de gradiente eco, aumento da 
banda de recepção, cortes mais finos) e (b) otimização da qua-
lidade da imagem (uso do tempo intermediário de eco, que re-
sulta em imagens sensíveis aos fluídos, em vez de imagens pon-
deradas em T1 ou T2, matriz maiores na direção da frequência 
(e.g., 512), alto número de excitações e inversão de recuperação 
da supressão de gordura, em vez de supressão de gordura seleti-
va por frequência). Eles concluíram que a ressonância magnéti-
ca é eficaz para a avaliação dos tecidos moles periprotéticos em 
pacientes que foram submetidos à artroplastia total do quadril 
(ATQ).

Alprandi et al. [32] demonstraram o valor diagnóstico da 
ressonância magnética ao mensurar e caracterizar as coleções lí-
quidas periprotéticas (classificadas como serosas / purulentas / 
hemáticas, de acordo com o comportamento do sinal). Para to-
das as avaliações, a concordância interobservador foi de 100%. 
Não foram encontradas diferenças significativas entre as medi-
das das coleções (p> 0,258). Os autores concordam que a RNM 
é altamente reprodutível na detecção, localização, quantificação 
e caracterização de coleções líquidas quando a presença da in-
fecção por implante é clinicamente suspeita.

White et al. [33] investigaram o uso de sequências de res-
sonância magnética padrão com modificações simples de parâ-
metro em 14 ATQs para a detecção e caracterização de compli-
cações da ATQ e concluíram que, usando modificações simples 
às sequências de imagem de ressonância magnética padrão, 
imagens de RNM de alta qualidade para complicações da ATQ 
podem ser realizadas, particularmente em torno da haste proté-
tica femoral.
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Foram feitos esforços para obter uma Sequência de Redução 
de Artefatos de Metal (MARS) para reduzir o tamanho e a inten-
sidade dos artefatos de susceptibilidade magnética resultantes 
da distorção do campo magnético. Artefatos são encontrados 
especialmente durante a obtenção de imagens perto de objetos 
metálicos de implantes e resultam em um campo magnético não 
homogêneo local, introduzido pelo objeto metálico no campo 
magnético externo que deveria ser homogêneo.

Uma variedade de técnicas é utilizada para reduzir artefatos 
de metal na ressonância magnética. Algumas técnicas propostas 
incluem imagens de ponto único, ressonância magnética pré-po-
larizada, VAT, combinação de imagens de ressonância variável 
de multiaquisição (MAVRIC) e SEMAC. Mudanças no protoco-
lo de varredura podem produzir artefatos devido à presença de 
metal no plano da imagem (in-plane artifacts) e devido ao metal 
em um plano adjacente (through-plane artifact) [34]. O MAVRIC 
é uma sequência especializada para minimizar o artefato metá-
lico em torno de próteses metálicas [35]. Ele se baseia em uma 
sequência 3D eco-spin rápida (FSE), usando vários volumes so-
brepostos distintos em diferentes comprimentos de frequência. 
Outra técnica usada para endereçar artefatos metálicos planos é 
o SEMAC, onde um gradiente adicional de codificação de cor-
te é adicionado a uma sequência eco de rotação rápida padrão 
[36]. A combinação das técnicas MAVRIC e SEMAC é conhecida 
como sequência seletiva de combinação de imagens variáveis de 
ressonância de multiaquisição (MAVRIC-SL) [37].

Conclusões

A literatura mostra que a RNM pode ser útil no diagnósti-
co da osteomielite na ausência de implantes metálicos, embora 
existam outras ferramentas diagnósticas que apresentam maior 
especificidade e sensibilidade. Há uma escassez de dados sobre 

o valor diagnóstico da ressonância magnética para osteomielite 
na presença de implantes metálicos. Várias técnicas para reduzir 
os artefatos observados na ressonância magnética existem e ou-
tras estão em desenvolvimento, mas não há dados clínicos sobre 
a acurácia diagnóstica da osteomielite para ressonância magné-

tica neste cenário.
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TRATAMENTO
SEÇÃO 3

3.1 TRATAMENTO: ANTIMICROBIANOS 

JUSTIFICATIVA
A IAP polimicrobiana, identificada pelo isolamento de múl-

tiplos organismos através das culturas, constitui entre 6% e 37% 
da IAP [1-4]. Pacientes com IAP polimicrobiana apresentam 
desfechos piores quando comparados à IAP monomicrobiana 
e IAP com cultura negativa, independentemente do tratamento 
cirúrgico [5,6]. Estudos mostraram taxas de sucesso menores de 
IAPs polimicrobianas (37 a 67%) em comparação com as IAPs 
monomicrobianas (69% a 87%) [5-9]. O tratamento geralmente 
requer antibióticos de amplo espectro ou múltiplos antibióti-
cos, dado que múltiplos organismos precisam ser direcionados. 
Infelizmente, há uma literatura mínima sobre a escolha ideal e 
a duração da antibioticoterapia em pacientes com IAP polimi-
crobiana. Isto se deve em grande parte ao fato de que as IAPs 
polimicrobianas são muito heterogêneas e podem representar 
muitas combinações de organismos infectantes, incluindo fun-
gos. No entanto, existem muitos estudos que demonstraram que 
as IAPs polimicrobianas estão associadas à certas bactérias. Mar-
culescu et al. constataram que Staphylococcus aureus resisten-
tes à meticilina (26,4% versus 7,1%) e anaeróbios (11,7% versus 
2,8%) foram mais comuns em IAPs polimicrobianas. Além dis-
so, Tan et al. relataram que o isolamento de organismos gram-
-negativos (p <0,01), enterococos (p <0,01), Escherichia coli (p 
<0,01) e organismos atípicos (p <0,01) foi associado à infecção 
articular periprotética polimicrobiana. Além disso, muitos des-
ses organismos estão associados a altas taxas de falha e os an-
timicrobianos ideais para esses organismos ainda estão sendo 
definidos [10,11].

Embora não haja estudos randomizados para comparar a 
duração do tratamento para IAP polimicrobiana em compara-
ção com IAPs monomicrobianas, pacientes tratados para IAPs 
polimicrobianas receberam quatro a seis semanas de terapia an-
timicrobiana [6-8], com a escolha de duas semanas iniciais de 
uso de antimicrobianos parenterais, seguida por quatro semanas 
de antibioticoterapia oral e altamente biodisponível [7,8]. As di-
retrizes atuais da Infectious Disease Society of America (IDSA), 
apesar de não abordarem especificamente as IAPs polimicrobia-
nas, sugerem quatro a seis semanas de terapia antimicrobiana 
intravenosa ou oral altamente biodisponível específica para pa-
tógenos, o que não difere do tratamento das IAPs monomicro-
bianas [12].

Em um estudo feito por Moran et al. em 112 pacientes, ob-
servou-se que os organismos polimicrobianos estavam presen-
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QUESTÃO 1: Qual é a melhor escolha e duração da antibioticoterapia para o tratamento da infec-
ção de sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP) polimicrobiana?
 
RECOMENDAÇÕES: A melhor escolha e tempo de duração da terapia antimicrobiana em IAPs polimicrobianas permanecem desco-
nhecidos. A terapia antimicrobiana para IAP polimicrobiana deve ser direcionada aos organismos presentes. Existe literatura limitada 
a respeito do tratamento com antibióticos, uma vez que as IAPs polimicrobianas são muito heterogêneas. Recomendamos quatro a seis 
semanas de terapia antimicrobiana intravenosa ou oral com alta biodisponibilidade, que seja baseada nas suscetibilidades in vitro dos 
microrganismos individuais, alergias e intolerâncias do paciente.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 92%, Discordam 5%, Abstenção 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

tes em 46,7% no período pós-operatório imediato (dentro de 3 
meses após o implante da prótese) [3]. Enquanto neste estudo 
organismos gram-negativos foram vistos apenas em 8% dos po-
limicrobianos, entre esses isolados estavam organismos classica-
mente associados com a alterações cromossômicas  responsáveis 
pela produção de beta-lactamases Amp C (E cloacae, Serratia 
spp, Morganella morganii), e resistência do  Acinetobacter spp. 
Esses achados, juntamente com uma alta taxa de resistência à 
betalactâmicos entre estafilococos coagulase-negativos (CoNS), 
levaram os autores a recomendar uma cobertura antimicrobiana 
empírica de amplo espectro com um glicopeptídeo e um car-
bapenêmicos [3]. Em contraste, um estudo de Sousa et al. não 
encontraram aumento da prevalência de infecção polimicrobia-
na no período pós-operatório imediato, mas também recomen-
dam um carbapenêmico e vancomicina como terapia antimicro-
biana empírica para infecções crônicas e hematogênicas quando 
a infecção polimicrobiana estava presente [13].

Ao selecionar a terapia antimicrobiana empírica para IAP  
polimicrobiana  é importante, portanto, estar atento ao padrão 
de resistência de gram-negativos e gram-positivos local e insti-
tucional. Os antimicrobianos de amplo espectro devem ser in-
terrompidos assim que os resultados de suscetibilidade estive-
rem disponíveis e antimicrobianos eficazes com o mais restrito 
espectro de atividade devem ser selecionados para completar a 
terapia.

Dado que os resultados são pobres com IAPs polimicrobia-
nas, a supressão crônica pode ser justificada, uma vez que vá-
rios estudos demonstraram aumento da sobrevida com a adição 
de antibióticos orais [14,15]. Frank et al. demonstraram que 
pacientes tratados com antibióticos orais falharam secundaria-
mente à infecção com menos frequência do que aqueles não 
tratados com antibióticos (5% versus 19%, p = 0,016) em um 
estudo prospectivo randomizado controlado [14].

Metodologia de Pesquisa: Pesquisa PubMed para os termos 
MeSH ((“Infection”[ MeSH]) AND (“Prostheses and Implants”[ 
MeSH] OR “Prosthesis Implantation”[ MeSH] OR “Prosthesis-Re-
lated Infec- tions”[ MeSH] OR “Prosthesis Failure”[ MeSH] )) 
AND “Coinfec- tion”[ MeSH] as well as for the terms polymicrobi-
al[All Fields] AND (“joints”[MeSH Terms] OR “joints”[All Fields] 
OR “joint”[All Fields]) AND (“infection”[MeSH Terms] OR “in-
fection”[All Fields]) em 12 de fevereiro de 2018 revelaram um 
total de 161 resultados. Todas as publicações foram selecionadas 
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e avaliadas quanto à relevância em relação à questão de pesquisa 
e duplicatas.
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QUESTÃO 2: Qual antibioticoterapia sistêmica deve ser escolhida para o tratamento da infecção 
de sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP) causadas por organismos resistentes?

RECOMENDAÇÃO: A questão da escolha da antibioticoterapia em pacientes com ISC/IAP causada por organismos resistentes não é 
totalmente respondida pela literatura. Há uma série de opções de antibióticos disponíveis para pacientes com ISC/IAP causada por 
organismos resistentes. O processo de seleção de antibióticos deve considerar comorbidades do paciente, modo de administração, risco 
de Clostridium difficile, necessidade de monitoramento, perfil de alergia do paciente, intolerância, resistência regional, custo e dispo-
nibilidade. Idealmente, além de ter atividade contra os organismos resistentes, a escolha de antibióticos deve ter boa penetração nos 
ossos e tecidos moles e atividade contra o biofilme. A consulta com especialistas em doenças infecciosas e microbiologistas clínicos é 
fundamental nesses casos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 96%, Discordam 2%, Abstenção 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
As taxas de sucesso no tratamento da IAP produzi-

da por bactérias resistentes são menores do que as de or-
ganismos sensíveis, resultando em aumento da morbida-
de e do custo. O tratamento bem-sucedido requer uma 
abordagem multidisciplinar, incluindo ortopedistas, especia-
listas em doenças infecciosas e microbiologistas com interes-
se e experiência no tratamento dessas complexas infecções. 
     Resistência relativa é conferida pelos biofilmes mesmo quan-
do tratados com antimicrobianos suscetíveis, particularmente 
no procedimento de desbridamento e retenção de implantes 
(DAIR). A tomada de decisão antimicrobiana precisa considerar 
não apenas a concentração inibitória mínima (CIM), mas tam-
bém a concentração mínima inibitória do biofilme (CIMB) e a 
concentração bactericida mínima do biofilme (CBMB), se rea-
lizada.

Staphylococcus, estreptococos, enterococos, enterobactérias 

como Escherichia coli ou Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas e 
Candida são microrganismos comuns que formam biofilmes e 
estão implicados na IAP [1]. O biofilme resulta em mecanismos 
de resistência fisiológica, física e adaptativa aos antibióticos co-
mumente usados na IAP, incluindo aminoglicosídeos, β-lactâmi-
cos, quinolonas e glicopeptídeos [2].

O inibidor transcricional da rifampicina demonstrou ativi-
dade antibiofilme consistente em gram-positivos e é recomen-
dado pela Infectious Disease Society of America (IDSA). As fluo-
roquinolonas são a primeira escolha como agente anti biofilme 
em infecções gram-negativas. Colistina e fosfomicina podem ser 
alternativas [1].

IAP/ISC por Gram Positivos 

As principais IAPs gram-positivas são causadas por Staphylo-
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coccus aureus e Staphylococcus epidermidis. Resistência à metici-
lina é mais comum em Staphylococcus epidermidis (MRSE) em 
comparação com Staphylococcus aureus (MRSA). A maioria dos 
estudos clínicos inclui MRSA e MRSE compartilhando opções 
de tratamento. Enterococcus spp. é uma causa rara de IAP gram-
-positiva, incluindo enterococo resistente à vancomicina (VRE).

A terapia inicial para IAPs por MRSA ou MRSE após o des-
bridamento deve ser direcionada contra células planctônicas e 
atualmente é baseada em glicopeptídeos [3]. No entanto, em 
inóculos elevados, a eficácia da vancomicina é frequentemen-
te subótima e, em monoterapia, poucos dados clínicos foram 
publicados [4]. Curiosamente, a combinação de daptomicina e 
oxacilina mostrou sinergia em modelos de MRSA in vitro, tam-
bém contra bactérias incorporadas ao biofilme [5-7]. Embora 
a experiência clínica esteja ausente, esta combinação pode ser 
usada nos primeiros dias da IAP por MRSA.

Após o período agudo inicial (uma a duas semanas), a tera-
pia antibiofilme é fundamental. Como afirmado anteriormente, 
a rifampicina possui excelente atividade contra estafilococos no 
biofilme [8]. Há algum indicativo de que a rifampicina, em com-
binação com outros agentes anti estafilocócicos, pode melhorar 
o resultado do tratamento. Isto foi destacado por um dos pou-
cos ensaios clínicos randomizados controlados sobre o uso de 
antibióticos na IAP. Em pacientes com infecção estafilocócica 
manejadas cirurgicamente por DARI, a adição de rifampicina 
a flucloxacilina ou vancomicina por duas semanas e três a seis 
meses de ciprofloxacina melhorou a taxa de cura de 58% para 
100% em comparação com antibióticos placebo de rifampicina 
[9]. O último estudo foi criticado por consistir em um núme-
ro muito pequeno de pacientes e suas descobertas não foram 
adotadas por toda a comunidade ortopédica. É importante notar 
que a monoterapia com rifampicina está associada a uma alta 
probabilidade de resistência e não é recomendada pelas diretri-
zes da IDSA. Muitas IAPs estafilocócicas resistentes à meticilina 
também são resistentes às fluoroquinolonas. No entanto, se sus-
cetível, combina-se bem com a rifampicina apresentando bons 
resultados [9-12]. Essa combinação tem uma boa biodisponibi-
lidade, atividade e segurança, como tem sido demonstrado em 
vários estudos clínicos e é considerada a primeira escolha se o 
Staphylococcus for suscetível a ambos os agentes [9,11–14].

Existem numerosas combinações com rifampicina sugeri-
das na literatura para estafilococos resistentes e alternativas se a 
rifampicina não puder ser usada. A maioria dos estudos clínicos 
são revisões retrospectivas não comparativas. Os estudos em 
animais e estudos in vitro fornecem resultados comparativos, 
mas há pouco consenso e diferentes metodologias utilizadas que 
limitam as metanálises a chegarem a conclusões. Um número 
de estudos compara os seguintes agentes em combinação com 
rifampicina: vancomicina, daptomicina, linezolida, cefalospori-
nas, carbapenêmicos, fosfomicina, tigeciclina, minociclina, áci-
do fusídico e cotrimoxazol. A vancomicina é frequentemente a 
primeira linha em IAP por MRSA/MRSE [15]. Vários estudos 
concluíram que as cepas de MRSA de um ano para o outro apre-
sentam uma CIM de vancomicina maior [16,17]. Alguns estudos 
demonstraram eficácia melhorada com vancomicina e rifampici-
na in vitro [18], mas essa combinação também resulta em resis-
tência à rifampicina [19]. Em comparação com a levofloxacina, a 
daptomicina tem resultados favoráveis   quando combinada com 
rifampicina in vitro. O uso de monoterapia produziu resistên-
cia à rifampicina e daptomicina e deve ser evitado [20,21]. Em 
comparação com linezolida e vancomicina, estudos em animais 
favoreceram igualmente daptomicina e rifampicina [21-23]. Um 
estudo similar em animais comparando linezolida, vancomicina 
e daptomicina como monoterapia e em combinação concluiu a 
superioridade da combinação de daptomicina com rifampicina 
[24]. Clinicamente, séries não comparativas usando daptomici-
na obtiveram bons resultados se o implante for removido com 
91% (10/11) [25] e 100% (22/22) [26] de sucesso com revisão 

em dois estágios, respectivamente. Resultados mais fracos ocor-
reram após desbridamento e retenção do implante utilizando 
daptomicina e rifampicina, com taxas de sucesso variando de 50 
a 80% (4/5, [25], (6/12, [27]) (9/18, [28]).

A cefalosporina de quinta geração, a ceftarolina, é uma op-
ção com atividade semelhante à vancomicina e com melhora do 
perfil de efeitos colaterais. É mais eficaz em combinação com ri-
fampicina em modelos animais MRSA [29]. Um estudo de biofil-
me in vitro, em contraste, concluiu que a adição de rifampicina 
à ceftarolina não foi benéfica e inclusive antagônica em algumas 
cepas de MRSA. Eles descobriram que a combinação ceftaroli-
na e daptomicina foi a mais eficaz, mas acreditam que estudos 
in vivo eram necessários antes de sua aplicabilidade clínica ser 
conhecida [30].

A tigeciclina foi investigada como alternativa na IAP por 
MRSA. Modelos animais comparando-os à vancomicina como 
monoterapia ou combinados com rifampicina concluíram que 
ela era tão eficaz quanto a vancomicina com rifampicina, mas 
sozinha a tigeciclina foi menos efetiva [31]. A tigeciclina com-
binada com outros antimicrobianos produz uma resposta in-
diferente, mas tem demonstrado ser eficaz contra organismos 
gram-positivos e gram-negativos multirresistentes e pode ser 
considerada como parte de um regime de combinação antimi-
crobiana quando a primeira e a segunda linha de opções forem 
contra indicadas [32,33].

Thompson et al. compararam 10 grupos de antibióticos em 
um modelo animal de MRSA. O estudo não confirmou a superio-
ridade, mas a linezolida, a vancomicina, a daptomicina e a cefta-
rolina, em combinação com a rifampicina, foram bem-sucedidas 
na erradicação da bactéria. Nenhum antibiótico em monoterapia 
erradicou as bactérias [34].

Em comparação com os antimicrobianos orais: ácido fusídi-
co, linezolida, rifampicina e minociclina, a linezolida foi a úni-
ca monoterapia eficaz contra o MRSA incorporado ao biofilme 
[35]. Em um modelo de S. aureus suscetível à meticilina (MSSA), 
a linezolida com rifampicina evitou a resistência à rifampicina e 
demonstrou atividade superior em comparação com a linezolida 
sozinha ou a cloxacilina com ou sem rifampicina [36].

Os resultados clínicos retrospectivos da linezolida com ri-
fampicina após DAIR atingiram remissão da infecção  bem su-
cedida em 69% (34/49). A linezolida foi usada como segunda li-
nha, nos casos em que o tratamento anterior falhou ou naqueles 
com intolerância à terapia [37].

Em outra revisão retrospectiva de 39 IAPs com cocos gram 
positivos, a remissão da infecção foi alcançada em 72% dos ca-
sos utilizando linezolida após DAIR. Alguns pacientes também 
receberam rifampicina, que nesta série foi associada a uma taxa 
de falha maior de 36% vs.18%, que foi atribuída pelos autores ao 
fato do grupo com rifampicina apresentar uma proporção maior 
de MRSA, diabetes e maior duração dos sintomas antes do DAIR 
[38].

Combinações de rifampicina e linezolida mostraram um au-
mento no efeito antibacteriano da linezolida no biofilme e uma 
atividade sinérgica contra MRSA isoladas [19,35,36]. Séries clí-
nicas demonstraram resultados clínicos aceitáveis, embora os 
estudos sejam heterogêneos [37-39]. Não está bem estabelecido 
o possível efeito da rifampicina no metabolismo da linezolida. 
Estudos in vivo como o de Gandelman et al. [40] mostraram que 
a combinação é segura e bem tolerada, com apenas um pequeno 
efeito na depuração da linezolida.

Os resultados do cotrimoxazol e do ácido fusídico destacam 
que eles ainda desempenham um papel na IAP estafilocócica 
resistente. Menor custo e administração oral são vantajosos se 
os microrganismos forem suscetíveis. Um estudo de 56 infec-
ções ósseas e articulares, incluindo 36 com implantes infecta-
dos, recebeu linezolida ou cotrimoxazol em combinação com 
rifampicina. Não houve diferença significativa nas taxas de cura 
com 89,3% de sucesso com linezolida e 78,6% com cotrimoxazol 
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[41]. O cotrimoxazol tem sido historicamente um agente oral 
ativo contra infecções estafilocócicas resistentes, alcançando 
sucesso em 67% em um estudo prospectivo de 39 IAPs. O tra-
tamento foi entre seis e nove meses. A remoção dos implantes 
melhorou os resultados, mas 60% tiveram sucesso com a reten-
ção do implante [42].

Uma grande revisão retrospectiva da infecção por 345 Sta-
phylococcus aureus  manejadas com DARI concluiu que não 
houve diferença no sucesso entre β-lactâmicos ou quinolonas 
para MSSA ou glicopeptídeos, cotrimoxazol, linezolida ou clin-
damicina para MRSA em uma série onde 88% foram usados em 
combinação com rifampicina. O sucesso geral foi de 55%, dos 
quais 80% receberam rifampicina por mais de 4 semanas [11].

Opções no Caso de Resistência à Rifampicina

A resistência à rifampicina associada a organismos resis-
tentes está associada ao desbridamento cirúrgico inadequado 
ou tratamento antibiótico combinado inadequado [43]. A IDSA 
recomenda um curso intravenoso de quatro a seis semanas de 
terapia antimicrobiana guiada contra o biofilme na resistência à 
rifampicina [44].

A fosfomicina foi investigada como uma alternativa à ri-
fampicina na IAP resistente por gram positivos. Vancomicina 
com fosfomicina ou rifampicina foram superiores à tigeciclina 
para bactérias planctônicas e combinações de vancomicina com 
fosfomicina ou minociclina foram superiores para atividade an-
tibiofilme [18]. A fosfomicina com daptomicina foi tão eficaz 
quanto a daptomicina com rifampicina. A fosfomicina com imi-
penem foi ineficaz e resultou em resistência [23]. Um modelo 
de comparação do biofilme in vitro encontrou maior resistência 
à rifampicina com vancomicina, teicoplanina, daptomicina e ti-
geciclina [19]. Um modelo semelhante usou os mesmos antibi-
óticos, exceto daptomicina, mas os combinou com fosfomicina. 
Eles concluíram que a fosfomicina aumentava as atividades da 
linezolida, minociclina, vancomicina e teicoplanina e era supe-
rior às combinações de rifampicina [45].

Curiosamente, um estudo em modelo animal sugeriu que 
a resistência à rifampicina pode ser transitória e que a terapia 
combinada baseada em rifampicina pode ser eficaz mesmo se a 
bactéria resistente à rifampicina tiver sido previamente selecio-
nada pela exposição à rifampicina [46].

Alguns estudos demonstraram que o uso de antibióticos 
resistentes em combinação com um antibiótico não resistente 
pode ser efetivo. A combinação de cloxacilina com daptomici-
na foi ativa em um modelo animal MRSA [5] e foi tão eficaz 
quanto a cloxacilina com rifampicina em um modelo MSSA na 
resistência à rifampicina [6]. Estudos laboratoriais in vitro e in 
vivo demonstraram sinergia entre daptomicina e β-lactâmicos 
ou carbapenêmicos, incluindo nafcilina, cefotaxima, amoxici-
lina-clavulanato e imipenem. A terapia combinada preveniu a 
resistência à daptomicina [7]. Um estudo de biofilme de MRSA 
in vitro concluiu que nem a daptomicina nem a linezolida eram 
ativas contra bactérias embebidas em biofilme, mas em combi-
nação elas tiveram sucesso [47]. Em outros estudos, a monote-
rapia com linezolida demonstrou excelentes efeitos inibitórios 
contra MRSA embebido em biofilme [19,45]. Existe uma lite-
ratura considerável sobre o uso de linezolida em monoterapia, 
mostrando altas taxas de sucesso [38,48–50]. Sua excelente pe-
netração óssea e tecidual é uma das principais razões para isso. 
Assim, poderia ser uma alternativa nas infecções estafilocócicas 
resistentes à rifampicina. 

Interação Medicamentosa e Níveis de Concentração

Embora a maioria dos estudos demonstrem um benefício 
da terapia combinada, interações medicamentosas e farmaco-
cinéticas devem ser consideradas. Um estudo controlado ran-

domizado comparando ácido fusídico com rifampicina versus 
vancomicina foi interrompido. Os autores identificaram que as 
concentrações de ácido fusídico estavam abaixo do esperado e 
em níveis baixos ocorreu a resistência à rifampicina [51]. Em 
contraste, um estudo de 62 pacientes em uso de rifampicina e 
ácido fusídico demonstrou que a farmacocinética resultou em 
alta exposição aos medicamentos [52]. Concentrações diminu-
ídas de clindamicina foram associadas ao uso concomitante de 
rifampicina em um estudo observacional de 61 pacientes infec-
tados com organismos gram positivos [53]. Um estudo cruzado 
da farmacocinética da linezolida em combinação com a rifam-
picina em 16 adultos saudáveis demonstrou uma interação que 
resultou no aumento do metabolismo da linezolida, resultando 
em uma menor concentração para o mesmo intervalo de dosa-
gem [40].

   
Enterococcus

     A IAP enterocócica é rara (3 a 10%) e está associada 
a altas taxas de falha [54]. Ao contrário da rifampicina na IAP 
estafilocócica, não há agentes antibiofilme ativos contra Entero-
coccus. As cepas podem ser sensíveis à penicilina, resistentes à 
penicilina ou resistentes à vancomicina. As diretrizes da IDSA 
recomendam a terapia combinada com aminoglicosídeos. Re-
comenda-se a utilização de combinações típicas de gentamicina 
com ampicilina para suscetibilidade à penicilina, vancomicina 
para resistência à penicilina e linezolida ou daptomicina para 
resistência à vancomicina. Estudos in vitro e em animais de E. 
faecalis tiveram taxas de cura de 17% com vancomicina, 25% 
com daptomicina, 33% com vancomicina e gentamicina e 55% 
com daptomicina e gentamicina [55]. A fosfomicina com genta-
micina mostrou-se superior à vancomicina e daptomicina com 
erradicação da E. faecalis em 42%. Combinações de cefalospori-
nas, ampicilina, aminoglicosídeos, daptomicina e linezolida são 
opções para a IAP por VRE, mas não há consenso na literatura 
e as séries clínicas são muito pequenas e heterogêneas para se 
obter conclusões definitivas sobre a antibioticoterapia. Devido 
ao baixo sucesso no tratamento destes organismos resistentes 
que carecem de tratamento com antimicrobianos antibiofilme, é 
improvável que o DAIR funcione e é necessário um tratamento 
cirúrgico mais agressivo.

IAP/ISC por Gram Negativos

Dez a trinta por cento das IAPs são causadas por bactérias 
gram-negativas. Estas incluem Escherichia coli, Pseudomonas ae-
ruginosa, espécies de Klebsiella, espécies de Proteus, espécies de 
Pasteurella e Serratia spp. [56,57]. Os antibióticos adequados in-
cluem cefalosporinas, carbapenêmicos e fluoroquinolonas, mui-
tas vezes em combinação, dirigidas por antibiofilme, incluindo 
fluoroquinolonas na combinação quando suscetíveis. Colistina 
e fosfomicina têm boa atividade contra o biofilme e podem ser 
usados em combinação, particularmente contra organismos 
resistentes a fluoroquinolona. As enterobactérias produtoras 
de β-lactamase (ESBL) de espectro estendido, Klebsiella pneu-
moniae produtoras de  carbapenemase (KPC) e cepas de Pseu-
domonas são resistentes a uma variedade de antibióticos e são 
difíceis de erradicar.

Como o biofilme em organismos gram positivos, muitos or-
ganismos gram negativos demonstram resistência à fagocitose 
quando aderidos à superfície dos implantes, mesmo quando tra-
tados com antibióticos suscetíveis. Os desfechos clínicos da IAP 
gram negativa na literatura variam entre altas taxas de sucesso, 
mesmo após DARI, ou pequenas séries de infecções de muito di-
fícil tratamento, nas quais apesar da combinação de antibióticos 
e manejo cirúrgico agressivo com revisão estagiada têm baixos 
índices de sucesso. A sensibilidade ou resistência à fluoroquino-
lona explica a dicotomia. As fluoroquinolonas têm boa ativida-
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de contra E. coli devido à eficácia contra bactérias quiescentes 
e aderentes [58]. Uma série retrospectiva de 17 infecções gram 
negativas manejadas com debridamento e retenção de implan-
tes alcançou a remissão bem-sucedida em 15 casos. O uso de 
antibióticos incluiu cefalosporinas ou carbapenêmicos venosos 
inicialmente seguidos por ciprofloxacina oral de médio prazo. 
Os autores concluíram que a ciprofloxacina proporcionou boa 
atividade antibiofilme [59]. Uma revisão retrospectiva de 24 
infecções ósseas gram negativas erradicou com sucesso a infec-
ção em 79% dos casos usando uma combinação de cefepima e 
fluoroquinolona. Aproximadamente metade foi tratada com ma-
nutenção do implante e metade com remoção, mas não houve 
diferença no sucesso [60]. A terapia combinada com ceftazidi-
ma e ciprofloxacina foi eficaz com a retenção do implante em 24 
implantes infectados com pseudomonas [61]. Uma grande série 
retrospectiva de 242 infecções por IAP gram negativa também 
demonstrou que a inclusão de fluoroquinolonas na terapia com-
binada apresentou maiores taxas de sucesso [62].

A Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos apre-
senta mecanismos avançados para gerar rapidamente resistência 
à terapia, incluindo colistina e aminoglicosídeos. A falha em res-
ponder ao tratamento necessita não apenas a troca de antibióti-
cos, mas o desbridamento repetido e novas amostras para testes 
de sensibilidade [63]. Um modelo animal de enterobactérias 
produtoras de KPC demonstrou que as combinações sinérgicas 
da tigeciclina com rifampicina ou gentamicina foram eficazes, 
enquanto houve antagonismo usando uma combinação de tige-
ciclina com meropenem ou colistina [64].

Um estudo in vitro em animais de Escherichia coli resistente 
a fluoroquinolona comparando fosfomicina, colistina, tigecicli-
na, gentamicina, isoladamente e em combinação concluiu que a 
taxa de cura mais alta foi com fosfomicina e colistina. A fosfomi-
cina foi a única monoterapia capaz de erradicar biofilmes de E. 
coli produtores de ESBL [65]. 

As diretrizes da IDSA recomendam a terapia combinada 
para a IAP por Pseudomonas devido às opções limitadas de an-
tibióticos [44]. Estudos in vitro combinando fluoroquinolonas 
com β-lactâmicos ou aminoglicosídeos reduzem o risco de re-
sistência a Pseudomonas e Acinetobacter spp. [66,67]. Pseudo-
monas resistentes a múltiplos fármacos foram tratados de forma 
mais eficaz pela terapia combinada de colistina com β-lactâ-
micos (taxa de cura 11/15) em comparação com monoterapia 
(taxa de cura de 6/19) [68].

Curiosamente, a combinação de drogas, mesmo que uma 
delas seja resistente, pode estar associada à atividade antimi-
crobiana. Um estudo in vitro sobre as bactérias planctônicas, 
formadoras de biofilme e multirresistentes Pseudomonas aeru-
ginosa concluiu que a colistina em combinação com doripenem 
foi efetiva tanto contra cepas sensíveis e resistentes a carbape-
nêmicos e com resistência reduzida à colistina. O papel dos car-
bapenêmicos é prevenir a resistência à colistina e não atacar o 
organismo resistente [69].

Alguns antibióticos recém aprovados para infecções gram 
negativas resistentes utilizam a sinergia de combinações de an-
tibióticos. A ceftazidina/avibactam e o ceftolozano/tazobactam 
combinam inibidores da β-lactamase de segunda geração com as 
cefalosporinas. A atividade in vitro é demonstrada contra múlti-
plos microrganismos gram negativos resistentes a fármacos, in-
cluindo Pseudomonas e KPC. Clinicamente eles são licenciados 
para pneumonia associada à ventilação, complicações de infec-
ções intrabdominais e infecções complicadas do trato urinário 
[70]. Atualmente, não há estudos específicos sobre o uso dessas 
novas drogas na IAP.

IAP por Fungos

Menos de 1% das IAPs são devidas a infecções fúngicas. Elas 
estão frequentemente associados a múltiplas revisões de infec-

ção, imunossupressão e antibioticoterapia prolongada [71,72]. 
Candida é a espécie mais comum e é conhecida por produzir um 
biofilme complexo conferindo rápida resistência. As diretrizes 
da IDSA recomendam o fluconazol inicialmente, mas, em últi-
ma instância, direcionar com base no teste de susceptibilidade 
antifúngica. A atividade antibiofilme pode exigir altas doses de 
antifúngicos, associadas à toxicidade sistêmica, portanto a artro-
plastia estagiada e o uso de cimento ósseo antifúngico são roti-
neiramente defendidos. A anfotericina B [73] ou o voriconazol 
[74] é estável ao calor e alcança altas concentrações locais.
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QUESTÃO 3: A infecção articular periprotética (IAP) causada pelo C. acnes deve ser tratada da 
mesma maneira que outras IAPs bacterianas?

RECOMENDAÇÃO: Sim. IAPs causadas pelo C. acnes devem ser tratadas da mesma forma que outras causas de IAP.
 
NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 94%, Discordam 4%, Abstenção 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O C. acnes é um bacilo gram positivo, não formador de 

esporos, classificado como um anaeróbio facultativo com pro-
priedades aerotolerantes [1-3]. O C. acnes foi previamente 
classificado como um contaminante da manipulação laborato-
rial e é considerado não patogênico, em grande parte devido à 
sua presumida natureza comensal, bem como à sua identifica-
ção na flora normal da pele e na manutenção do microbioma 
[2,4]. Apesar do que se acreditava previamente, o C. acnes está 
se tornando cada vez mais reconhecido como um organismo 
oportunista e patogênico em cirurgias ortopédicas. O C. acnes 
geralmente se apresenta de forma subaguda ou tardia devido 
a sua apresentação clínica indolente e aos resultados duvido-
sos de marcadores infecciosos classicamente utilizados, apesar 

deste organismo poder representar 6 a 10% das infecções or-
topédicas [2,5-9]. Especula-se que o C. acnes coloniza o sítio 
cirúrgico no momento da implantação da prótese e cresce in-
distinto ao reconhecimento do hospedeiro através da formação 
do biofilme [10-12]. No ombro, os indicadores clínicos e os 
marcadores inflamatórios laboratoriais clássicos na IAP por C. 
acnes estão frequentemente dentro dos limites normais, entre-
tanto sua apresentação durante a artroplastia de quadril e joe-
lho pode ser mais evidente e com sinais e sintomas clássicos 
de infecção [8,13]. A identificação precisa do C. acnes requer 
culturas prolongadas de até 14 dias, que é provavelmente o mo-
tivo pelo qual este organismo foi subestimado como causa de 
infecções ortopédicas [2,3].
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Na literatura ortopédica o C. acnes foi identificado tanto 
como um possível organismo comensal observado no mo-
mento da cirurgia, como uma bactéria patogênica definitiva 
implicada em infecções relacionadas ao implante ortopédico. 
Um estudo prospectivo avaliando culturas intra operatórias 
mostrou que o C. acnes está presente em 8.5% das culturas 
de pele, 7.6% das culturas superficiais e 13.6% das culturas 
profundas no momento da cirurgia primária do ombro [14]. 
A prevalência do C. acnes nos pacientes submetidos à revisão 
de artroplastia de ombro demonstraram exceder a de outros 
organismos patogênicos mais comuns, com um estudo recente 
demonstrando 38% de pacientes com cultura positiva para C. 
acnes [15]. Um estudo recente utilizando o sequenciamento de 
nova geração em pacientes que presumidamente foram subme-
tidos à uma revisão asséptica de artroplastia de quadril e joe-
lho, isolou DNA microbiano em 27% dos pacientes, sendo o C. 
acnes o organismo mais prevalente [16].

Trabalhos anteriores tentaram distinguir cepas comen-
sais de cepas patogênicas através de associações filotípicas e 
marcadores fenotípicos da bactéria, como a hemólise [17,18]. 
Um fenótipo patogênico distinto ainda não foi claramente as-
sociado a infecções clínicas, no entanto, os filotipos IB e II têm 
sido comumente implicados na infecção ortopédica [17]. Esses 
filotipos possuem propriedades variadas de virulência adapta-
tiva que podem influenciar o seu potencial patogênico, como 
a capacidade de degradar e invadir as células do hospedeiro, 
produzir uma resposta inflamatória exacerbada do hospedeiro, 
formar biofilme e apresentar resistência aos antibióticos [19-
21]. A atividade beta-hemolítica tem sido observada em certas 
cepas de C. acnes e pode estar diretamente correlacionada com 
a patogenicidade da bactéria [18]. O fator hemolítico Christie-
-Atkins-Munch-Peterson (CAMP) é encontrado no genoma do 
C. acnes e funciona como uma toxina para as células do hospe-
deiro, o que pode ser responsável pela atividade beta-hemolí-
tica observada nesses casos [20,22]. Um fenótipo hemolítico 
do C. acnes, observado em meio de ágar sangue de brucella, 
tem se mostrado um marcador de infecção com 100% de es-
pecificidade e 80% de sensibilidade, associado ao aumento no 
padrão de resistência a antibióticos [18,23]. Sugestões do au-
mento da virulência do C. acnes têm sido implicadas quando 
servem como co-infectantes de outras espécies bacterianas, 
o que pode explicar o motivo de ser encontrada em culturas 
polimicrobianas e erroneamente caracterizada como contami-
nante em algumas situações clínicas [24,25].

Cepas patogênicas do C. acnes são bem conhecidas por 
formarem um biofilme robusto em superfícies de implantes, 
resistentes à penetração de antibióticos, similar aos patógenos 
bacterianos mais comumente reconhecidos [20,26,27]. É difí-
cil tratar o biofilme presente nos implantes sem a sua remoção, 
e o sucesso do tratamento da IAP por C. acnes tem sido variável 
com procedimentos envolvendo a retenção dos implantes ou 
polietileno, apresentando os piores resultados [13,28,29].

Atualmente, não existem estudos prospectivos avaliando 
estratégias de tratamento da infecção ortopédica pelo C. acnes, 
com a maioria dos estudos sendo de natureza retrospectiva. 
Estudos retrospectivos avaliando vários tratamentos para a in-
fecção por C. acnes no ombro, quadril, joelho e coluna relata-
ram sucesso variável [13,28–30]. Estudos avaliando artroplas-
tia total do ombro (ATO) e infecções da extremidade superior 
têm mostrado bons resultados com tratamentos envolvendo 
procedimentos de revisão, em um ou dois estágios, com taxas 
de sucesso de 74 a 95% [5,13,31,32]. Uma análise retrospectiva 
descobriu que o tratamento não cirúrgico com quatro a seis 
semanas de antibióticos intravenosos levou 67% dos pacien-
tes a não necessitarem de tratamento cirúrgico subsequente, 
em comparação com 71% dos pacientes que não necessitaram 
de nova cirurgia, após tratamento cirúrgico inicial [33]. Dois 
estudos avaliando todas as infecções ortopédicas causadas por 

C. acnes relataram uma taxa de falha de 100% quando houve 
remoção parcial ou nenhuma remoção do implante, com taxas 
de sucesso variando de 62 a 75% quando foram realizadas tro-
cas em um ou dois estágios [28,29]. Um estudo retrospectivo 
semelhante, avaliando a artroplastia de quadril, joelho e ombro 
com IAP por C. acnes, mostrou uma taxa de sucesso de 95% 
na IAP de ombro tratada com um procedimento em dois está-
gios, enquanto aqueles tratados com irrigação e desbridamen-
to (I&D) com retenção de componentes apresentaram 37% de 
taxa de sucesso [13]. As taxas de sucesso de quadril e joelho 
no mesmo estudo foram menores quando um procedimento 
em dois estágios foi realizado, 67% e 64%, respectivamente. 
No entanto, outros estudos relataram taxas de sucesso tão altas 
quanto 94% a 100% com uma troca em dois estágios para IAP 
de quadril e joelho com C. acnes [13,30]. Um estudo retros-
pectivo avaliou especificamente a artroplastia total de joelho 
(ATJ) por C. acnes tratadas primariamente com troca em dois 
estágios e I&D com troca do liner em comparação à ATJ com 
estafilococos sensíveis à meticilina. Este estudo mostrou taxas 
de sucesso semelhantes entre os grupos de tratamento e suge-
riu uma estratégia de tratamento da IAP semelhante à ATJ por 
S. aureus suscetível à meticilina (MSSA) para a IAP de joelho 
[8].

O C. acnes também foi observado como um patógeno co-
mum na cirurgia da coluna vertebral, com um grande estudo 
mostrando o C. acnes representando 9,7% das culturas positi-
vas [9]. Estratégias similares de tratamento com troca parcial 
e completa do material têm sido avaliadas na literatura, sendo 
que os pacientes com remoção parcial do implante resultam 
em taxas inferiores de erradicação da infecção quando compa-
rados àqueles pacientes que tiveram troca completa dos com-
ponentes da coluna vertebral [9,34].

O C. acnes é geralmente suscetível aos beta-lactâmicos, 
quinolonas, clindamicina e rifampicina, mas a resistência está 
emergindo e o teste de sensibilidade a antibióticos deve ser 
considerado na IAP [23]. Não há consenso sobre como tratar 
essas infecções. Muitos recomendam de três a seis meses de 
tratamento com antibióticos, incluindo duas a seis semanas de 
tratamento intravenoso (IV) com um beta lactâmico, mas ne-
nhum estudo randomizado controlado foi realizado e alguns 
estudos favorecem uma duração mais curta do tratamento 
[20]. Dada a falta de ensaios clínicos randomizados, seguindo 
as diretrizes da Sociedade de Doenças Infecciosas da América 
(IDSA), é recomendado a duração do tratamento de quatro a 
seis semanas [35].

O papel da rifampicina também não é claro. Um estu-
do in vitro mostrou atividade contra o biofilme por C. acnes 
[36]. Um estudo de coorte retrospectivo de baixa qualidade 
em pacientes com artroplastia primária ou de revisão de om-
bro, quadril ou joelho avaliou o papel da rifampicina na terapia 
combinada e não mostrou diferença no sucesso do tratamento 
[37]. Atualmente, não há estudos humanos randomizados con-
trolados sobre a eficácia da rifampicina em combinação com 
outros antimicrobianos no tratamento da IAP por C. acnes. De-
vido aos dados limitados, a adição da rifampicina ao regime de 
tratamento não é recomendada neste momento.

Embora não haja estudos prospectivos atualmente disponí-
veis em relação à estratégia ideal de tratamento para o C. acnes, 
a revisão cuidadosa e a síntese da literatura disponível sugerem 
que o C. acnes seja considerado um verdadeiro patógeno quan-
do o conjunto apropriado de achados estiver presente. Quando 
a IAP por C. acnes for identificada, os algoritmos de tratamento 
devem seguir o mesmo de outros organismos invasivos. De-
ve-se ter cuidado ao tratar a IAP por C. acnes sem a remoção 
de componentes modulares ou sem esforços para eliminar o 
biofilme, presente em implantes retidos, devido às baixas taxas 
de sucesso da irrigação simples e desbridamento com retenção 
dos componentes.
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JUSTIFICATIVA
O C. acnes é um bacilo gram positivo anaeróbico e um co-

mensal cutâneo comum encontrado nas glândulas sebáceas e 
folículos pilosos. Além de ser comumente implicado na acne 
vulgar, é um patógeno bem reconhecido na infecção relacionada 
aos implantes, incluindo as articulações protéticas [1-4].

A capacidade do C. acnes de formar biofilme é um impor-
tante fator de virulência no desenvolvimento dessas infecções, 
incluindo a IAP, e é uma consideração importante para otimizar 
as estratégias de tratamento. O manejo desses casos deve seguir 
diretrizes bem conhecidas com uma combinação de cirurgia e 
antibioticoterapia direcionada [5-7], embora isso tenha sido de-
safiado por pelo menos uma análise retrospectiva [8]. Pragma-
ticamente, no entanto, sem a realização de estudos prospectivos 
e controlados para: a cirurgia realizada, duração da terapia e fa-
tores individuais do hospedeiro, as comparações de diferentes 
regimes de antibióticos no mundo real são muito difíceis.

Este problema é agravado pela difícil questão de determinar 
o significado do resultado de cultura para o C. acnes a partir de 
amostras ortopédicas, pois é um contaminante comum e bem 
reconhecido. Mostrou-se estar presente no fluido lavado através 
da incisão de pele [9], foi encontrado nas luvas dos cirurgiões 
após o manuseio da camada subdérmica [10] e não é removido 
da pele com segurança por meio da antissepsia cirúrgica da pele 
[11]. O método de amostragem múltipla de Atkins et al. [12] é 
comumente usado para auxiliar na interpretação da significância 
de isolados de C. acnes, com uma amostra positiva de três a cin-
co, sendo normalmente considerado um contaminante [12]. A 
duração recomendada de incubação de caldos de enriquecimen-
to foi aumentada nos últimos anos para 10 a 14 dias para melho-
rar a taxa de captação do C. acnes de crescimento relativamente 
lento. Ao aumentar o isolamento por acréscimos no tempo de 
cultura, no entanto, a taxa de contaminantes também aumenta 
e requer uma interpretação cuidadosa [13]. Tem sido sugerido 
que aqueles isolados de infecções verdadeiras agem mais cedo 
do que aqueles que representam contaminação. A sonicação é 
recomendada por alguns para melhorar as taxas de isolamento 
do C. acnes associadas ao biofilme [14]. Alguns autores foram 
além, criando sistemas de pontuação para auxiliar na identifica-
ção de infecções verdadeiras por C. acnes [3,4].

Por estas razões, a identificação precisa das IAPs por C. 
acnes retrospectivamente é repleta de dificuldades e, portanto, 
a interpretação dos dados de desfechos comparando as estra-
tégias de tratamento é muito limitada. Os detalhes clínicos são 
imperativos para ajudar na interpretação. Além de variarem nas 
informações clínicas disponíveis, os estudos retrospectivos tam-
bém costumam se estender por muitos anos ou décadas, além 
de mudanças de escala em métodos de amostragem, métodos de 
cultura e duração recomendada de culturas enriquecidas. Essas 
diferenças limitam ainda mais a capacidade de fazer compara-
ções detalhadas entre diferentes intervenções.

As suscetibilidades in vitro do C. acnes são amplamente 
relatadas. Estudos de vigilância mostram que ele permanece 
suscetível a muitos antibióticos comumente usados   no 
tratamento de infecções ósseas e articulares, mas com resistência 
aumentada e variável a macrolídeos, clindamicina, tetraciclinas 
e trimetoprim-sulfametoxazol. Um estudo de vigilância europeu 
mostrou grandes variações nas taxas de resistência em toda 
a Europa, confirmando a necessidade de realizar testes de 
sensibilidade para isolados individuais [15], e isto foi reproduzi-
do em outras séries menores [15,16]. Observando os isolados de 
amostras clínicas colhidas nas cirurgias de ombro, Crane et al. 
mostraram que as taxas de resistência aos beta-lactâmicos (por 
exemplo, penicilina, amoxicilina, cefalozina e ceftriaxona) per-
maneceram muito baixas [17,18]. No entanto, eles encontraram 
concentrações inibitórias mínimas (CIMs) ligeiramente maiores 
à vancomicina e, comparando essa informação com a concentra-
ção mínima de erradicação do biofilme (MBEC) de outros estu-
dos [19,20], a vancomicina pode ser menos favorável do que as 
alternativas no contexto do biofilme. Este estudo também ana-
lisou as quinolonas (ciprofloxacina e moxifloxacina), mas não a 
levofloxacina e mostrou altas taxas de suscetibilidade.

É bem reconhecido que a suscetibilidade de microrganismos 
é drasticamente reduzida em biofilmes. Para infecções por 
estafilococos, há boas evidências para o uso de rifampicina em 
terapia combinada para seu efeito no biofilme. O uso de terapia 
dupla com rifampicina para infecções por C. acnes é teorica-
mente atraente, embora haja controvérsias na literatura. Bays-
ton et al. constataram que a linezolida e a rifampicina levaram 
à erradicação da recidiva após 14 dias, em comparação com a 
linezolida isolada [5]. Curiosamente, neste estudo, a penicilina 
sozinha foi tão eficaz quanto a linezolida e a rifampicina, mas o 
efeito da associação da rifampicina e da penicilina não foi exa-
minado. Tafin et al. em 2012, utilizaram um modelo experimen-
tal de infecção por corpo estranho para determinar a CIM e a 
MBEC com e sem rifampicina para o C. acnes, a partir de fluidos 
em contato com o implante experimental (forma planctônica) e 
dos próprios implantes removidos (biofilme) [19]. Houve boa 
atividade de todos os antimicrobianos testados para as formas 
planctônicas, mas a rifampicina foi necessária para a atividade 
no biofilme. Eles usaram um modelo animal in vivo para avaliar 
a suscetibilidade à levofloxacina, vancomicina, daptomicina e ri-
fampicina. A maior taxa de cura foi encontrada com daptomici-
na e rifampicina (63%), seguido da combinação de vancomicina 
e rifampicina com 46%. No entanto, o surgimento da resistência 
à rifampicina associada à presença do gene rpoB tem sido de-
monstrado in vitro [21].

A terapia combinada para o C. acnes foi posteriormente 
examinada in vitro por Khassebaf et al. [15] que analisaram o C. 
acnes isolado de infecções por implantes ortopédicos realizando 
testes de sensibilidade, além da avaliação de efeitos sinérgicos, 

Autor: Harriet Hughes

QUESTÃO 4: Qual o antibiótico mais efetivo no tratamento da infecção articular periprotética 
(IAP) pelo C. acnes?

RECOMENDAÇÃO: Desconhecido. As altas taxas de suscetibilidade aos beta lactâmicos de espectro restrito os tornam uma boa opção 
intravenosa inicial (IV), embora a melhor opção para a substituição oral não seja conhecida. O papel da rifampicina é controverso. Estu-
dos clínicos prospectivos são necessários para determinar a melhor terapia antimicrobiana para a IAP por C. acnes.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Nenhuma evidência

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 93%, Discordam 2%, Abstenção 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)
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aditivos e antagônicos das combinações de antimicrobianos. Ne-
nhum dos antimicrobianos examinados era sinérgico entre si e 
os efeitos antagônicos eram raros. Curiosamente, a combinação 
de rifampicina e penicilina benzatina demonstrou um efeito adi-
tivo em quase 50% das amostras testadas. No entanto, um es-
tudo de coorte retrospectivo de Jacobs et al. [22] não demons-
trou diferença significativa no sucesso após dois anos entre os 
grupos tratados com antimicrobianos combinados, incluindo a 
rifampicina (88%) ou sem incluir a rifampicina (82%). O anti-
microbiano mais utilizado em combinação com a rifampicina foi 
a clindamicina.

O desempenho desses antimicrobianos em estudos clínicos 
não é fácil de avaliar e há poucos estudos de boa qualidade publi-
cados, sendo os retrospectivos de utilidade limitada, e nenhum 
prospectivo. Mais de uma década atrás, Zeller et al. conduziram 
um estudo de coorte retrospectivo de 50 pacientes com IAP por 
C. acnes [23]. O tratamento envolveu procedimentos cirúrgicos 
associados com antibióticos para a maioria dos pacientes. A te-
rapia intravenosa com cefazolina e rifampicina foi administrada 
em 24/50 pacientes e a clindamicina com rifampicina em 11 ca-
sos por um período de 5 +/- 2 semanas, seguido de antibiotico-
terapia oral por mais 16 +/- 8 semanas. Os regimes orais foram 
semelhantes aos regimes intravenosos: cefalexina e rifampicina 
ou clindamicina e rifampicina [23,24].

A revisão retrospectiva de Reinmuller do banco de dados 
de um centro de infecção terciário incluiu 24 casos de IAP por 
C. acnes ao longo de 14 anos [25]. Um ponto forte deste estudo, 
apesar de retrospectivo, foi o uso do diagnóstico clínico atua-
lizado da infecção em conjunto do diagnóstico microbiológico. 
Todos os pacientes foram submetidos à cirurgia e tratados com 
antibióticos, mas não foram fornecidas as especificidades do 
tratamento antimicrobiano, além de afirmarem que seguiram as 
recomendações de Zimmerli [7] e foram orientadas pelo anti-
biograma. Lutz relatou 52 casos ao longo de 7 anos, mas as dife-
renças no resultado entre os regimes antimicrobianos não foram 
fornecidas [3].

Em resumo, não há ensaios controlados randomizados 
(RCTs) ou estudos comparativos conduzidos formalmente as 
combinações de antibióticos especificamente para o tratamento 
da IAP por C. acnes. As publicações são imprecisas devido às 
dificuldades e variações nas definições de infecção, provavel-
mente misturando infecções verdadeiras com casos contamina-
dos. Estudos observacionais sugerem que o C. acnes continua 
altamente suscetível aos beta-lactâmicos, que são medicamentos 
de fácil administração, sendo comumente utilizados   e recomen-
dados nas diretrizes da Infectious Disease Society of America 
(IDSA) [4-7,22,26,27] . Observam-se taxas crescentes de resis-
tência à clindamicina e à doxiciclina, dessa forma a terapêutica 
antimicrobiana deve basear-se nos testes de susceptibilidade mi-
crobiana. Testes de adição ou sinergismo podem ser úteis, mas 
a sua utilidade precisa ser corroborada em estudos clínicos. A 
determinação de um regime adequado neste momento só pode 
basear-se em suscetibilidades in vitro, no conhecimento da bio-
disponibilidade oral, penetração óssea e numa avaliação indivi-
dual de risco/benefício para a utilização da rifampicina e outros 
agentes. Tanto o melhor antimicrobiano oral quanto o papel da 
rifampicina como parte da terapia combinada permanecem obs-
curos. Ensaios clínicos controlados, randomizados e prospec-
tivos bem conduzidos são necessários para ajudar a responder 
essas questões.
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QUESTÃO 5: Qual antibioticoterapia e qual duração do tratamento devem ser utilizadas na infec-
ção do sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP) causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis (TB)?

RECOMENDAÇÃO: A IAP por TB deve ser tratada em conjunto com um especialista em doenças infecciosas, observando que a duração 
do tratamento (mínimo de seis meses e máximo de dois anos) e o tipo de antimicrobianos (geralmente uma combinação de quatro me-
dicamentos) é determinado com base no perfil de resistência do patógeno.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 96%, Discordam 1%, Abstenção 3% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
A revisão da literatura disponível sobre a IAP causada por 

TB baseia-se principalmente em estudos de coorte retrospec-
tivos e relatos de casos. Nossa pesquisa exaustiva da literatura 
revelou um total de 44 publicações relatando 62 pacientes com 
IAP causada por TB em um período de 40 anos [1-44].

Oito estudos não relataram o tipo de tratamento antibiótico 
utilizado [1-8]. Nos outros estudos, que relatam o tratamento 
antimicrobiano, três pacientes foram tratados por um esquema 
de combinação de dois medicamentos [9] e 23 pacientes recebe-
ram terapia com três ou quatro medicamentos. [10–32] Quatro 
pacientes foram tratados com mais de quatro drogas [33-36]. 
Em relação à duração do tratamento [37], variou de 6 a 9 meses 
em 10 pacientes [38], de 9 a 18 meses em 21 pacientes e mais de 
18 meses em 19 pacientes [39]. Com base na literatura, apenas 
três pacientes receberam menos de seis meses de terapia anti-
microbiana [40], mas isso pode estar relacionado ao fato de que 
dois desses pacientes morreram durante o tratamento.

A data relacionada ao tratamento cirúrgico também foi 
avaliada. Onze pacientes foram submetidos a desbridamento e 
retenção da prótese (DARI) [41], 38 foram submetidos à artro-
plastia de revisão com troca dos componentes [42], enquanto 13 
pacientes não tiveram tratamento cirúrgico [43].

Devido à escassez dos dados relacionados à IAP causada 
por TB, não foi possível obter recomendações definitivas para o 
tratamento antimicrobiano e cirúrgico nestes casos. No entanto, 
com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) [44] para o tratamento da osteomielite causada por tu-
berculose suscetível a drogas, acreditamos que o regime de qua-
tro drogas (isoniazida (H) com piridoxina, rifampina (R), pira-
zinamida (P) e etambutol (E)) por dois meses, seguido por um 
regime de duas drogas (rifampicina (R) e isoniazida (H) com 
piridoxina) por um período total de tratamento de seis a nove 
meses (e.g., quatro a sete meses, duas drogas) pode ser o manejo 
mais adequado da IAP causada pelo TB com suscetibilidade à 
essas medicações.
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QUESTÃO 6: Quais agentes antifúngicos são termoestáveis e qual dose desses agentes deve ser 
utilizada nos espaçadores de cimento para infecções articulares periprotéticas fúngicas?

RECOMENDAÇÕES: A anfotericina B, preferencialmente a sua formulação lipossomal, e o voriconazol são agentes antifúngicos estáveis 
ao calor, que estão disponíveis na forma de pó, e podem ser adicionados ao cimento de polimetilmetacrilato (PMMA) para espaçadores 
durante o tratamento de pacientes com IAP fúngica. A dose ideal dos antifúngicos que precisa ser adicionada ao espaçador não é conhe-
cida. No entanto, na literatura a dose de anfotericina B varia de 150 a 1.500 mg por 40 g de cimento enquanto a dose de voriconazol varia 
de 200 a 1.000 mg por 40 g de cimento. Antibióticos combinados com antifúngicos devem ser considerados para o tratamento/prevenção 
da infecção bacteriana e fúngica coexistente.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 92%, Discordam 2%, Abstenção 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Os fungos são conhecidos por formar biofilme nos implan-

tes e superfícies de tecido com tolerância associada a agentes 
antifúngicos. Os dados sobre as concentrações antifúngicas ne-
cessárias para atingir a concentração mínima de erradicação do 
biofilme (MBEC) são limitados. A administração parenteral/ 

sistêmica de antifúngicos pode alcançar a concentração inibitó-
ria mínima (MIC), mas não MBEC, que é dezenas a centenas de 
vezes maior para a maioria dos antifúngicos. A disponibilidade 
local é, portanto, necessária para a maioria dos casos, porque 
se espera que no mínimo alguns fragmentos de biofilme per-
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2018

2017

2016

2015

2015

2015

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2011

2011

2009

2009

2004

2002

2001

Burgo [17]

Daniele [18]

Geng [15]

Wang [19]

Ong [20]

McLean [21]

Skedros [22]

Reddy [23]

Deelstra [24]

Ueng [25]

Hwang [16]

Hall [26]

Denes [27]

Wu [28]

Gottesman-
Yekutieli [29]

Wilkins [30]

Azzam [14]

Gaston [31]

Phelan [32]

Marra [33]

Voriconazol e 
vancomicina

Voriconazol

Anfotericina B
+/- vancomicina
+/- meropenem

Anfotericina B

Anfotericina B

Anfotericina B

Anfotericina B

Anfotericina B

Anfotericina B 
voriconazol

Anfotericina B
+/- vancomicina

**Nenhum**
Espaçadores com 
2g de vancomicina

Anfotericina B

Voriconazol

Anfotericina B

Itraconazol

Anfotericina B

Anfotericina B em 
5 de 29 
espaçadores

Anfotericina B + 
vancomicina

Fluconazol

Anfotericina B

-

V -200

A – 200

A – 100

A – 150

A – 1500

A – 500

-

A – 250
V – 1500

-

Sistêmico

A – 150

V – 300

A – 1200

I – 150

-

-

-

F -200

A – 187.5

Relato de caso

Relato de caso

Série de casos 
retrospectiva 
8 pacientes

Série de casos 
retrospectiva
5 pacientes

Relato de caso

Relato de caso

Relato de caso

Relato de caso

Relato de caso

Série de casos 
retrospectiva 
16 pacientes

Série de casos 
retrospectiva 
30 pacientes

Relato de caso

Relato de caso

Relato de caso

Relato de caso

Relato de caso

Série de casos 
retrospectiva 
29 pacientes

Relato de caso

Série de casos 
retrospectiva 
4 pacientes

Relato de caso

24

0

35 - 78

46

24

24

12

24

72

41

52

24

-

12

24

36

45

9

60.5

-

1 (100%)

0 (0%)

7 (87.5%)

5 (100%)

1 (100%)

1 (100%)

0 (0%)

1 (100%)

1 (100%)

8 (50%)

28 (93%)

1 (100%)

-

1 (100%)

1 (100%)

1 (100%)

9/19 (47%)
Reimplantes

0 (0%)

1 (25%)

0 (0%)

Trichosporon inkin

Scedosporium inflatum

6 espécies de Candida
1 Aspergillus

4 espécies de Candida
1 caso de Pichia anomala

Arthrographis kalrae

Blastomicose

Candida glabrata e
S marcescens

Candida tropicalis

Candida albicans

9 C. albicans,
6 C.parapsilosis,
1 C. tropicalis

24 espécies de Candida

Aspergillus

Candida glabrata

Candida albicans

P. boydii

Rhizopus

20 C. albicans,
4 C. parapsilosis,
3 C.albicans + C. 
parapsilosis,
3 espécies não Candida

Candida glabrata
Amputação

Candida

Candida albicans

Ano Autor Antifúngico
Dose

(mg/40g
cimento)

Desenho
do Estudo

Tempo de
Seguimento

(meses)

Livre de
infecção

(%)
Organismo

Tabela 1. Resumo da literatura pertinente ao uso de espaçadores de cimento com adição de antifúngicos

maneçam na ferida após o desbridamento. O veículo mais uti-
lizado para disponibilização local de antibióticos é o espaçador 
de PMMA. Para otimizar a incorporação do antimicrobiano, a 
fim de se obter uma liberação local apropriada, o antimicrobia-
no deve estar na forma de pó, uma vez que concentrações su-
ficientemente altas não estão atualmente disponíveis na forma 
de solução. As equinocandinas (por exemplo, caspofungina e 
micafungina) estão disponíveis na forma de pó e são solúveis 

em água [1], mas a estabilidade ao calor não foi estabelecida, e 
há dados limitados sobre sua liberação quando misturado com 
o PMMA [2]. A 5-flucitosina também está disponível na forma 
de pó, mas não mantém sua bioatividade quando incorporada ao 
PMMA [3]. A anfotericina B e o voriconazol estão disponíveis 
na forma de pó [4-6]. A anfotericina B é estável ao calor e o 
voriconazol tem uma degradação pelo calor limitada ao longo do 
tempo de polimerização do PMMA [7-9]. Ambos têm informa-
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ções de eluição disponíveis e são ativos quando liberados a par-
tir do cimento ósseo [6,10,11]. Entretanto, nem a anfotericina B 
nem o voriconazol são solúveis em água [12,13]. 

     A anfotericina B é formulada em conjunto com o agente 
solubilizante desoxicolato. Outra opção são as formulações li-
possomais que também estão disponíveis na forma de pó e agem 
para aumentar a liberação de anfotericina B do PMMA, em uma 
ordem de grandeza maior do que o desoxicolato de anfoterici-
na B. A proporção de oitocentos miligramas de anfotericina B 
lipossomal (Ambisome®) por 40 g de cimento maximiza a libe-
ração da anfotericina B sem causar enfraquecimento mecânico 
significativo do cimento [10]. Estudos de toxicidade são relata-
dos com lesão celular in vitro, mas é necessário concentrações 
tão altas quanto 1.000 μg / mL para que haja lesão celular in 
vivo [14]. O voriconazol é formulado com a ciclodextrina como 
agente solubilizante [15]. O pó de ciclodextrina representa 16 
vezes a massa do voriconazol, resultando em um volume de pó 
grande o suficiente para causar enfraquecimento do cimento 
[11]. Trezentos miligramas de voriconazol por 40 g de cimento 
resulta em altos níveis de liberação, mas também enfraquece a 
resistência à compressão abaixo do padrão ISO 5833 de 70MPa, 
necessário para a fixação adequada do implante. Quando a dose 
é aumentada para 600 mg por 40 g de cimento, há um enfraque-
cimento adicional da força de compressão para cerca de 20 MPa 
após a eluição [11]. Para a fabricação de espaçadores, algum ní-
vel de atenção precisa ser direcionado à integridade estrutural, 
e o uso de reforço metálico dentro do cimento pode ajudar a 
minimizar o risco de fratura do espaçador.

Atualmente, há dados limitados sobre os níveis teciduais lo-
cais necessários, a duração da exposição à MBEC necessária e as 
características de eluição necessárias para erradicar os fungos 
dos fragmentos de biofilme. O julgamento clínico deve ser usado 
na escolha e dosagem de agentes antifúngicos. A sensibilidade 
das culturas, além do potencial de toxicidade dos antifúngicos, 
devem ser avaliados em conjunto com o histórico médico do 
paciente. Relatos de casos e séries de casos retrospectivos são 
valiosos para serem considerados na tomada de decisão, ainda 
mais em conjunto com características de eluição, dados sobre 
a resistência mecânica dos cimentos e fatores clínicos específi-
cos para cada caso individualmente. O desbridamento completo 
continua sendo a base do manejo da IAP, incluindo a IAP fún-
gica. São necessários ensaios clínicos prospectivos de alta quali-
dade para determinar os desfechos clínicos quando o desbrida-
mento cuidadoso e os níveis teciduais locais forem alcançados.

Estudos e relatos de caso sobre o uso de espaçadores de ci-
mento ósseo misturados com antifúngicos são fornecidos na Ta-
bela 1. Nesses relatos, a anfotericina B e o voriconazol foram os 
antifúngicos dominantes usados em espaçadores com a dose de 
anfotericina B variando de 150 a 1.500 mg por 40 g cimento e a 
dose de voriconazol variando de 200 a 1.000 mg por 40 g de ci-
mento. A maioria relata o sucesso clínico quando usado em con-
junto com desbridamentos completos e antifúngicos sistêmicos, 
no entanto há relatos de resultados aceitáveis mesmo quando 
os antifúngicos não foram usados em nenhum ou em todos os 
espaçadores [16-18].
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QUESTÃO 1: Os casos de infecção articular periprotética (IAP) devem ser encaminhados a um 
centro regional para melhorar os resultados do tratamento e diminuir os custos?

RECOMENDAÇÃO: Sim, para provável melhora dos resultados e maior eficiência.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 92%, Discordam 6%, Abstenção 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

3.2. ASPECTOS MULTIDISCIPLINARES

JUSTIFICATIVA
As IAPs aumentam significativamente a utilização de recur-

sos hospitalares e médicos em comparação aos casos primários 
ou revisões assépticas [1]. Há evidências sustentando que o to-
tal de artroplastias primárias realizadas em um centro especia-
lizado pode ter menos complicações e menores taxas de reope-
rações do que aquelas realizadas em centros não especializados 
[2]. Essa experiência pode ser extrapolada para o tratamento de 
IAPs. É razoável supor que o tratamento de pacientes com IAP 
em centros terciários forneça acesso a um grupo multidiscipli-
nar de prestadores de cuidados de saúde [3]. Isso é importante, 
pois o manejo de pacientes com IAP geralmente requer intera-
ção com um grande grupo de profissionais de saúde, como espe-
cialistas em doenças infecciosas, farmacêuticos, cirurgiões plás-
ticos, especialistas em reabilitação e assim por diante. Tem sido 
demonstrado que o trabalho de uma equipe multidisciplinar uti-
lizando protocolos bem estabelecidos pode alcançar excelentes 
resultados no tratamento de um grupo complexo de pacientes, 
incluindo aqueles com IAP [4]. Além disso, uma artroplastia to-
tal do joelho infectada (ATJ) realizada primariamente em um 
centro de artroplastia pode ter melhor resultado clínico após o 
tratamento da IAP, comparado àqueles casos realizados prima-
riamente em outro tipo de hospital [5].

Ao se tratar um caso de IAP que falhou anteriormente, o 
local onde o tratamento subsequente é assumido pode ser ainda 
mais importante. Um estudo recente avaliou a frequência, fato-
res associados e mortalidade das amputações e artrodeses após 
tratamento fracassado para ATJs infectadas [6]. Os resultados 
deste estudo sugerem que centros de referência com alto volu-
me de artroplastias podem ser uma maneira de reduzir o risco 
de procedimentos de salvamento.

De acordo com nossas recomendações, foi observado que 

os encaminhamentos para centros terciários para tratar a IAP 
aumentaram [7]. Estes casos podem também gerar um incentivo 
financeiro para a instituição receptora [7].
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QUESTÃO 2: Quais achados intraoperatórios durante o tratamento cirúrgico de infecções orto-
pédicas precisam ser comunicados ao especialista em moléstias infecciosas (MI)?

RECOMENDAÇÃO: Os achados intraoperatórios que contribuem para o diagnóstico de infecção articular periprotética (IAP) devem 
ser comunicados ao especialista em MI. A presença de fístula (critério diagnóstico maior) ou quaisquer outros dados objetivos valiosos, 
como contagem de células, diferencial de neutrófilos, anatomopatológico, bem como o resultado de testes rápidos de diagnósticos, como 
esterase leucocitária e a alfa defensina de fluxo lateral precisam ser comunicados ao especialista em MI. A extensão da infecção, em ter-
mos de envolvimento ósseo e de tecidos moles, qualquer implante retido, o tipo de antibiótico e a dose utilizada no espaçador de cimento 
também são informações úteis que devem ser detalhadas na descrição e comunicada ao especialista em MI.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 90%, Discordam 6%, Abstenção 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Para o propósito desta revisão, informações ou dados que 

poderiam ser obtidos durante o procedimento cirúrgico e que 
poderiam impactar ou influenciar na tomada de decisão do ci-
rurgião ou especialista em doenças infecciosas, foram catego-
rizados em dois grupos: achados ou observações do cirurgião 
e testes intra operatórios. As recomendações abaixo presumem 
que o cirurgião já tenha documentado/comunicado o tipo pre-
ciso de cirurgia realizada (por exemplo, desbridamento com 
retenção de prótese versus artroplastia de ressecção versus pri-
meira etapa da revisão em dois estágios) e qualquer planejamen-
to para cirurgias futuras.

A área com menos evidências para apoiar as recomendações 
foi a de observações do cirurgião. Os achados intra operatórios 
observados pelo cirurgião que poderiam impactar na tomada de 
decisão do cirurgião ou do especialista em doenças infecciosas 
parecem ser informações razoáveis para serem repassadas ao 
especialista em MI. No entanto, a objetividade e padronização 
desses achados são altamente variáveis. Um estudo anterior 
comparou a perspicácia clínica do cirurgião ortopédico ao acrés-
cimo de testes avançados no diagnóstico da IAP e constatou que 
a adição de exame visual e histopatológico no intraoperatório 
melhorou a precisão do diagnóstico pré-operatório do cirurgião, 
embora não houvesse descrição subjetiva e nem objetiva das de-
finições relacionadas à inspeção visual intraoperatória [1].

A presença de fístula, um dos principais critérios diagnósti-
cos da IAP, pode ser confirmada durante o curso de uma cirurgia 
e deve ser retransmitida ao especialista em MI [2]. A presença 
de purulência é um achado visual há muito defendido como um 
importante achado intra operatório que sugere infecção [3] e foi 
apoiado como um critério menor na definição de infecção pelo 
grupo de trabalho da Musculoskeletal Infection Society (MSIS) 
[4]. Devido às preocupações sobre a subjetividade do achado da 
purulência e o quadro confuso que existe na ocorrência de ou-
tras causas de turvação do líquido sinovial, incluindo metalose 
e corrosão, a purulência foi removida dos critérios diagnósticos 
menores pelo International Consensus Meeting (ICM), quando 
revisaram os critérios do MSIS. Alijanipour et al. [5] avaliaram 
em seu estudo se a purulência era um marcador confiável de 
infecção e encontraram sensibilidade, especificidade, valores 
preditivos positivo e negativo de 0.82, 0.32, 0.91 e 0.17, respec-
tivamente. Eles notaram que a purulência não foi correlaciona-
da com maior positividade na cultura, mas sim associada com 
maiores contagens de glóbulos brancos sinoviais (WBC).

Recentemente, uma publicação de Parvizi et al. [6], intitula-
da “A Definição 2018 de Infecção Periprotética do Quadril e do 
Joelho: Critérios Baseados em Evidências e Validados”, estabele-
ceu um algoritmo diagnóstico, enfatizando o papel dos achados 

intra operatórios que são determinantes para o diagnóstico de 
IAP. Os critérios recentes incluem a purulência como um cri-
tério menor. Outros testes também foram avaliados através de 
sua probabilidade pré-teste e receberam uma pontuação diag-
nóstica.

Como o diagnóstico da IAP é realizado geralmente com base 
em uma combinação de testes, é fundamental que os achados 
intra operatórios relacionados ao seu diagnóstico sejam comuni-
cados ao especialista em MI. Por exemplo, a presença de fístula 
em comunicação com a articulação (critério maior de diagnós-
tico) deve ser confirmada no intra operatório e comunicada ao 
especialista em MI.

Outros achados intraoperatórios que também podem forne-
cer informações sobre a condição da articulação e influenciar o 
tratamento incluem a qualidade ou condição de partes moles, 
qualidade ou condição óssea, estabilidade do implante e a quan-
tidade ou tipo de implante/material que foi removido ou retido. 
Os especialistas em MI podem alterar o curso e a duração do 
tratamento com antibióticos com base nesses achados. É funda-
mental que o cirurgião informe o especialista em MI sobre qual-
quer implante/material que possa ter sido retido. O último, em 
particular, influencia o curso de tratamento do paciente [7-10].

A segunda categoria de dados que é obtida durante o curso 
do procedimento e deve ser comunicada ao especialista em MI 
são os resultados dos testes intra operatórios. Se uma aspiração 
intra operatória da articulação e/ou a biópsia de congelação for 
realizada, os resultados de tais achados também devem ser co-
municados ao especialista em MI. Esses estudos podem influen-
ciar na tomada de decisão e ajudar a confirmar o diagnóstico. No 
entanto, os resultados dessas análises não estão imediatamente 
disponíveis no prontuário ou podem não ser registrados em ne-
nhum outro lugar além do relatório do cirurgião. A histopato-
logia de congelamento intraoperatória representa uma dessas 
análises. Um fluxo de trabalho típico implica que uma amostra 
seja enviada para o laboratório de patologia durante o curso da 
cirurgia e, muitas vezes, o resultado é passado por telefone para 
a sala de cirurgia, e o relatório formal por escrito enviado a se-
guir, às vezes dias depois. Dada a importância potencial desses 
achados sobre a tomada de decisão e o impacto que pode ter no 
tratamento [11-14], os resultados deste estudo devem ser comu-
nicados ao especialista em MI. Além de comunicar os resultados 
da histologia, é importante documentar a área anatômica da qual 
o espécime foi retirado. Da mesma forma, amostras de tecido 
enviadas para cultura devem ser claramente rotuladas, para que 
o especialista em MI possa entender aonde os patógenos foram 
encontrados (por exemplo, superficialmente, profundamente, 
osso ou sinóvia).

Outros testes intra operatórios podem ser valiosos no diag-
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nóstico e na tomada de decisões no tratamento de infecções pe-
riprotéticas, dessa forma estes resultados também devem estar 
disponíveis para o consultor de MI. Buttaro et al. [15] relataram 
que a proteína C reativa sinovial (PCRS) apresenta valor diag-
nóstico comparável às amostras intra operatórias de congela-
mento. Isto foi confirmado por Saleh et al. [16] que relataram 
alto valor diagnóstico com a PCRS, mas também demonstraram 
valor diagnóstico nos testes de biomarcadores, como a este-
rase leucocitária (EL), interleucina-6 (IL-6), interleucina-1ß, 
α-defensina e interleucina-17. Dados aos achados similares na 
literatura associado com os resultados relativamente baratos e 
imediatos dos testes rápidos, Saleh et al. [16] recomendam o 
uso do teste da EL como avaliação de primeira linha quando o 
diagnóstico de IAP for questionável. Outro teste rápido inclui o 
dispositivo de fluxo lateral da IL-6, que mostrou resultados pro-
missores na população com IAP. Kasparek et al. [17] relataram 
um teste rápido de fluxo lateral para a α defensina e sugerem 
que, embora não tenha a acurácia da α-defensina realizada em 
laboratório, ela é comparável à análise de biópsias de congelação 
intra operatórias. No entanto, eles referem seu uso limitado em 
casos envolvendo metalose e sugerem ainda que não seja usado 
isoladamente para descartar o diagnóstico da IAP [17]. Estes re-
sultados foram ainda corroborados por uma recente revisão, na 
qual os autores recomendam que devem ser tomados cuidados 
ao interpretar os resultados do teste de fluxo lateral da α-defen-
sina para o diagnóstico de IAP no intra operatório [18]. À medi-
da que novos testes rápidos são desenvolvidos, ou os atuais são 
aprimorados, a tomada de decisão intra operatória do cirurgião 
associada com esses ensaios de biomarcadores pode melhorar 
os cuidados dos pacientes no contexto de revisão da artroplastia 
total.
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QUESTÃO 3: Quais medidas de qualidade de vida (QV) devem ser utilizadas na determinação 
dos resultados funcionais do tratamento da infecção articular periprotética (IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Atualmente, não há medidas de QV específicas para determinar o desfecho na IAP. No entanto, ao determinar os 
resultados de qualquer procedimento relacionado à artroplastia, as recomendações atuais são usar protocolos de medidas gerais de bem 
estar/qualidade de vida (ou seja, “Patient-Reported Outcomes Measurement Information System” (PROMIS) Global 10, “Short Form 36” 
(SF-36), a “Veterans RAND 6-Item Health Survey” (VR-12), “EuroQol five-dimensional” (EQ-5D)) e outras medidas específicas para 
a articulação/doença (e.g., “Western Ontario McMaster Osteoarthritis Index” (WOMAC), “Hip Disability and Osteoarthritis Outcome 
Score” (HOOS Jr) ou “Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score” (KOOS Jr)). Informações suplementares, como medidas de resul-
tados relatados por cirurgiões, uma pontuação específica da atividade e pesquisas de satisfação podem ser úteis. No entanto, a combina-
ção ideal ainda precisa ser determinada e validada para pacientes tratados para IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 96%, Discordam 1%, Abstenção 3% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
     Uma das complicações mais graves após as artroplastias 

totais é a IAP [1]. As infecções podem se apresentar de várias 
formas e seu tratamento pode ser tão variável (e.g., desbrida-
mento, antibióticos e retenção de implantes, troca em um está-
gio, troca em dois estágios, artroplastia de ressecção, artrodese 
ou amputação). Independentemente da abordagem, o objetivo 
do tratamento é melhorar a saúde geral e articular do paciente. 
Medidas de resultados fornecem informações destes domínios 
para avaliar a eficácia de uma intervenção [2]. Entretanto, não 
há instrumento específico de qualidade de vida para avaliar pa-
cientes com IAP neste momento. Até que essa ferramenta seja 
desenvolvida, a questão é qual das medidas existentes deve ser 
aplicada para medir os resultados funcionais nessa população 
especial de pacientes.

     Após uma revisão da literatura, 26 estudos foram identi-
ficados de 1997 até 2017 abordando os resultados funcionais no 
estabelecimento de tratamentos da IAP (Tabela 1). Os questio-
nários de mensuração de resultados mais comumente utilizadas 
foram o WOMAC (13 estudos), Short Form 36 (SF-36) (10 es-
tudos) e Short Form 12 (SF-12) (10 estudos). No geral, 19/26 
estudos (73,1%) relataram tanto uma medida geral de saúde 
em combinação com uma medida específica da articulação ou 
doença. Nenhum estudo comparou uma medida de desfecho à 
outra, pois não existe uma medida de desfecho padrão ouro para 
artroplastia total/IAP [2]. Quando comparadas às revisões as-
sépticas, as revisões sépticas tenderam a apresentar resultados 
funcionais piores [3,4], mas as diferenças nos resultados cogni-
tivos, emocionais ou de satisfação foram variadas [3-6].

     Uma vez que nenhuma literatura ou consenso atual 
abordou especificamente quais medidas de resultados devem 
ser usadas na infecção, as recomendações são extrapoladas das 
artroplastias totais em geral. Reuniões foram realizadas recen-
temente para abordar a heterogeneidade no relato de medidas 
de resultados nas artroplastias em geral. A primeira foi a Confe-
rência de Resultados Relatados por Pacientes para Artroplastia 
Articular Total convocada pela "American Association of Hip and 
Knee Surgeons" (AAHKS) em 2015 [7]. O grupo recomendou 
que os instrumentos PROMIS 10 ou VR-12 fossem usados   para 
avaliar a saúde geral, além de KOOS Jr e HOOS Jr para a saúde 
específica da doença. Esses instrumentos foram escolhidos por-
que foram validados e contêm um número mínimo de perguntas 
[7–9]. Isto foi seguido pelo "International Consortium for Health 
Outcome Measurements" (ICHOM), bem como pela "Internatio-
nal Society of Arthroplasty Registries" (ISAR). Ambos endossa-
ram uma estratégia multidimensional para avaliar os resultados 
após a artroplastia total, incluindo: (1) um escore geral de saú-

de/qualidade de vida, (2) um escore específico da articulação e 
(3) um questionário de satisfação [10-12].

 Em conclusão, as medidas de QV devem ser registra-
das na população com IAP de forma semelhante às artroplastias 
em geral. Não há evidências que sugiram qual questionário é su-
perior em pacientes com IAP, uma vez que nenhum deles foi 
validado especificamente. Diretrizes de reuniões anteriores e a 
literatura dos consensos apóiam o uso de uma medida de saúde 
global, além de uma medida específica da articulação/doença no 
mínimo, mas não recomendam especificamente um questioná-
rio particular para pacientes com IAP. Ferramentas auxiliares, 
como um questionário de satisfação, também devem ser consi-
deradas.
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SEÇÃO 4

JUSTIFICATIVA
O termo microbioma (ou microbiota) é definido como a 

entidade de microrganismos que colonizam o corpo humano. 
É bem conhecido que nichos ecológicos definidos (por exem-
plo, o intestino, a pele, a cavidade oral) podem portar grupos de 
microrganismos que diferem drasticamente em sua composição 
específica [1,2]. Há evidências crescentes de que a composição 
específica do microbioma pode estar associada a quadros clíni-
cos definidos ou até mesmo auxiliar no desenvolvimento de al-
gumas patologias, mas sem causar doença invasiva [3].

Contudo, na maioria dos casos o microbioma/microbio-
ta é considerado benéfico para o hospedeiro [4,5]. Espera-se 
que este microbioma comensal seja encontrado em nichos do 
corpo humano tradicionalmente considerados não estéreis. Em 
contraste, a detecção de bactérias comensais em locais estéreis 
do corpo (por exemplo, articulações) seria considerada melhor 
como um artefato resultante de contaminação da amostra ou 
como evidência de uma patologia que evolui sob certas condi-
ções predisponentes (por exemplo, imunossupressão, implanta-
ção de material estranho). Assim, no entendimento atual, a de-
tecção de uma ou múltiplas espécies originárias da microbiota 
humana nos compartimentos estéreis do corpo seria primaria-
mente considerada como infecção mono ou polimicrobiana, e 
não como evidência de colonização. A presença fisiológica ou 
não patogênica de bactérias dentro da articulação representaria, 
portanto, uma mudança inovadora dos dogmas atuais na micro-
biologia.

Diante dessas considerações, a questão geral sob revisão 
compreende várias pequenas questões distintas: (1) há coloni-
zação microbiana crônica na articulação e a colonização pode 
ocorrer sem a presença de dispositivos estranhos (ou seja, um 
nicho artificial)? (2) Microrganismos podem estabelecer coloni-
zação crônica da articulação sem induzir patologias infecciosas 
ou sequelas? (3) Em caso afirmativo, as articulações são colo-
nizadas por uma ou mais espécies? (4) É possível identificar 
padrões de colonização que predizem características clínicas 
definidas?

(1) Sem dúvida, há colonização crônica persistente de ar-
ticulações na presença de um dispositivo implantado. De fato, 
esta é uma característica básica de quase todas as infecções cau-

sadas por organismos mais inócuos (menos virulentos) deriva-
dos da microbiota da pele e capazes de formar um biofilme [6]. 
Há dados limitados disponíveis sobre até que ponto as articula-
ções nativas também podem abrigar tais microrganismos. Evi-
dências que apóiam essa hipótese vêm de estudos nos quais flui-
dos de articulações de indivíduos aparentemente não infectados 
foram analisados   microbiologicamente. Além disso, alguns es-
tudos identificaram bactérias por cultura ou protocolos rígidos 
de técnicas moleculares a partir da fluidos articulares do ombro 
[7-9]. Neste estudo, um número relevante de amostras retiradas 
de pacientes sem evidência de infecção demonstrou a presença 
do C. acnes. Infelizmente, na maioria desses estudos, ainda não 
está claro se a detecção do C. acnes representa de fato a coloniza-
ção da articulação, ou uma consequência da contaminação pela 
flora da pele devido a procedimentos insuficientes de lavagem 
da pele [10]. Além disso, como os aspirados articulares foram 
realizados por razões médicas, não está claro se a detecção de 
bactérias também seria possível em indivíduos sem qualquer 
evidência clínica de patologia infecciosa do ombro.

(2) Uma característica marcante das infecções associadas a 
dispositivos é o curso persistente e crônico, com apenas uma 
inflamação de baixo grau. Este curso é provavelmente uma con-
sequência direta de características biológicas relacionadas a mi-
crorganismos derivados da microbiota da pele - sendo eles os 
mecanismos que suportam a persistência do microrganismo na 
pele sem induzir resposta inflamatória relevante. Em tal cenário, 
a colonização crônica de dispositivos externos de fato poderia 
ocorrer através do mascaramento do patógeno a partir de ca-
racterísticas do sistema imune do hospedeiro [11,12]. Alguns 
estudos que investigaram próteses retiradas de pacientes com 
infecção articular periprotética (IAP) ou soltura asséptico en-
contraram um pequeno número de casos nos quais as bactérias 
foram inequivocamente identificadas na amostra, mas que não 
mostraram nenhum sinal de infecção de acordo com os pa-
drões atuais (por exemplo, proteína C-reativa elevada (PCR), 
velocidade de hemossedimentação elevada (VHS), polimorfo-
nucleares (PMN) infiltrando os tecidos celulares) [13-17]. No 
entanto, é importante ressaltar que é questionável o fato de tais 
casos poderem ser realmente considerados como evidência vá-
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QUESTÃO 1: Existe um microbioma distinto nas articulações?

RECOMENDAÇÃO: Ainda não está claro se a articulação nativa ou a articulação após artroplastia pode ser considerada um nicho micro-
biológico no qual organismos específicos residem sem causar qualquer manifestação de infecção. No entanto, dado o caráter inócuo dos 
microrganismos (como Staphylococcus coagulase-negativo, espécies de Cutibacterium) recuperado de amostras clínicas no contexto da 
soltura asséptica, parece plausível hipotetizar que a colonização crônica de dispositivos pode ocorrer e ser de natureza duradoura antes 
que os sinais e sintomas de infecção clínica ocorram (se ocorrerem). Mais estudos são necessários para determinar a relevância clínica 
de microrganismos ou da disbiose microbiana detectada nas articulações sem aparentes características clínicas de infecção, garantindo a 
correlação clínica, acompanhamento a longo prazo e validação multicêntrica.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 80%, Discordam 7%, Abstenção 13% (Grande Maioria, Consenso Forte)
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lida para colonização assintomática de um dispositivo, uma vez 
que a designação para o grupo de falha asséptica é baseada em 
algoritmos atuais para definição de IAP. Enquanto permanece 
indefinido se a soltura do implante pode potencialmente ser o 
único sinal evidente para uma infecção, certamente não está 
claro se esses pacientes não teriam desenvolvido uma IAP, de 
acordo com as definições atuais, se não tivessem sido tratados 
[18-20]. O grupo controle relevante para testar a hipótese de co-
lonização crônica de implantes assintomáticos ainda não foi in-
vestigado, mas seriam pacientes completamente assintomáticos 
com implantes in situ. É importante ressaltar que, em futuras in-
vestigações e especialmente naquelas que aplicam técnicas mo-
leculares, protocolos rígidos para processamento de amostras, 
aplicação de consumíveis livres de DNA e processos de análise 
(isto é, inibidores de controle) precisam ser aplicados.

(3) e (4) Com base nos aspectos discutidos acima, atual-
mente não está claro se o termo “microbioma” é apropriado 
para descrever microrganismos em articulações nativas ou pós 
artroplastia. Algumas evidências sugerem, no entanto, que mais 
de um organismo pode potencialmente colonizar superfícies ar-
tificiais. Será de grande importância desvendar a extensão da 
colonização polimicrobiana e a importância potencial da coope-
ração interespécies em projetos futuros (utilizando técnicas de 
sequenciamento de próxima geração/metagenômica e métodos 
avançados de microscopia [21]).
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QUESTÃO 2: O perfil de organismos responsáveis pela infecção do sítio cirúrgico / infecção arti-
cular periprotética (ISC/IAP) após procedimentos ortopédicos mudou nos últimos anos?

RECOMENDAÇÕES: Enquanto a maioria dos organismos causadores de ISC/IAP continua sendo espécies estafilocócicas, a prevalência 
de patógenos resistentes e organismos atípicos continua a aumentar. Em particular, a incidência do Staphylococcus aureus resistente à 
meticilina (MRSA) está aumentando. Estudos isolados relataram uma prevalência aumentada da IAP com cultura negativa. Mais traba-
lhos sobre o fluxo nos perfis dos microrganismos são necessários, pois pode conferir implicações significativas na seleção de antibióticos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 92%, Discordam 5%, Abstenção 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

Base de dados

Medline, Embase, Web of Science, Cochrane Library e lista 
de estudos relevantes de referência do início até 10 de fevereiro 
de 2018.

 
Critérios de seleção

Os estudos incluídos foram estudos observacionais (coorte 
prospectiva, caso-controle aninhado ou caso-controle, coorte 
retrospectiva), série de casos e ensaios clínicos randomizados 
(ECRs) que avaliaram o perfil dos organismos na IAP ao longo 
do tempo em pacientes submetidos a procedimentos ortopédi-
cos.

Métodos de Revisão
 Investigadores rastrearam e extraíram os dados. Não 

fomos capazes de apresentar uma meta-análise dos dados. As-
sim, apresentamos uma síntese narrativa baseada nos dados re-
lacionados disponíveis.

Resultados 

Das 113 citações potencialmente relevantes, foram encon-
trados 23 artigos relevantes. Os desenhos dos estudos foram ob-
servacionais e retrospectivos.

JUSTIFICATIVA
Peersman et al. descreveram que os organismos infeccio-

sos predominantes observados em 6.489 artroplastias de joelho 
eram gram-positivos (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epi-
dermidis e Streptococcus do Grupo B) [1]. Embora a literatura 
atual apresente diferenças em relação a percentuais específicos, 
há consenso de que as bactérias aeróbicas gram-positivas conti-
nuam sendo os organismos agressores mais comuns [2-4].

Em um total de 14 estudos examinando 2.436 articulações, 
o Staphylococcus aureus representou 27% de todas as infecções 
articulares protéticas, Staphylococcus coagulase-negativo repre-
sentou 27%, espécies Streptococcus 8%, e espécies de Enterococ-
cus 3%, bacilos aeróbicos gram-negativos 9%, bactérias anaeró-
bias 4%, IAP com cultura negativa foi responsável por 14% e a 
infecção polimicrobiana representou 15% [3-18]. Em um estudo 
analisando o perfil do organismo em dois centros de referência 
separados, o Staphylococcus aureus permaneceu como o organis-
mo mais proeminente em 26,9% dos casos [19]. Estudos adicio-
nais são congruentes com os achados relatados por Aggarwal et 
al. [2,19–21].

No entanto, a prevalência de organismos resistentes conti-
nua aumentando. Em 2005, Ip et al. publicaram uma série de 
casos retrospectiva em que descreveram os isolados bacteria-
nos de 1995 a 2003 [22]. Eles notaram que nenhum isolados de 
1995 e 1996 eram resistentes a múltiplas drogas, uma mudança 
observada nos últimos anos [22]. McLawhorn et al. mostraram 
que o MRSA e S. epidermidis sensíveis à meticilina (MRSE) com-
binados correspondiam por 18,1% dos patógenos das IAPs nos 
Estados Unidos [23]. Curiosamente, um estudo que analisou a 
prevalência de organismos causadores em dois centros terciá-
rios separados mostrou que a resistência à meticilina foi signifi-
cativamente mais comum nos EUA do que na Europa [19].

Em resumo, a maioria dos organismos que causam ISC/IAP 
continua sendo o Staphylococcus. A prevalência de patógenos re-

sistentes e organismos atípicos também continua aumentando. 
A prevalência de Staphylococus aureus resistente à meticilina e 
infecção por cultura negativa também está aumentando. Mais 
trabalhos sobre o perfil dos organismos relacionados à ISC/IAP 
são necessários, pois podem conferir implicações significativas 
na seleção de antibióticos.
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QUESTÃO 3: Que métodos a Food and Drug Administration (FDA) e outros órgãos reguladores 
podem usar para avaliar a eficácia de novas tecnologias antimicrobianas?

RECOMENDAÇÕES: O FDA e outros órgãos reguladores podem usar métodos in vitro de cultura celular para avaliar a eficácia anti-
microbiana a patógenos, seguidos por estudos em animais para avaliar problemas de osteointegração e também modelos animais para 
avaliar a eficácia in vivo na osteomielite/infecção articular periprotética (IAP). No entanto, ensaios clínicos podem ser necessários para 
a liberação ou aprovação de algumas novas tecnologias anti-infecciosas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 80%, Discordam 3%, Abstenção 17% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Ensaios clínicos em humanos de tecnologias anti-infeccio-

sas são inerentemente difíceis de realizar de acordo com Lazza-
rini et al. [1], devido à baixa incidência de infecções associadas 
ao implante, à população heterogênea de pacientes, às várias 
opções de tratamento na artroplastia, às condições teciduais ad-
jacente após o desbridamento e à ampla gama de patógenos cau-
sadores e padrões associados de virulência [2]. Uma cascata de 
métodos de cultura de células in vitro e especialmente modelos 
experimentais de animais têm que servir para preencher essa 
lacuna inevitável [1].

Durante o desenvolvimento de biomateriais com dispositi-
vos anti-infecciosos e a determinação de suas propriedades anti-
microbianas, métodos confiáveis de testes in vitro são essenciais 
para caracterizar as superfícies dos implantes [1,3]. Em qual-
quer procedimento de avaliação, a proliferação celular deve ser 
incluída como um passo importante no curso da infecção [3]. 
Para um ensaio adequado de eficácia antimicrobiana, os aspec-
tos independentes, adesão, proliferação e detecção da atividade 
bactericida, devem ser considerados de forma consistente [3,4].

Nos métodos praticamente idênticos de testes antimicro-
bianos , descritos com as normas do Padrão Industrial Japonês 
(PIJ) Z 280:2010 e da Organização Internacional de Normali-
zação (ISO) 22196:2011, as bactérias são aplicadas na superfí-
cie da amostra e cobertas por um filme estéril, enquanto para 

a Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM) E 2180 
as bactérias são aplicadas como um filme delgado de pasta de 
agar. Após 24 horas, recuperando as bactérias vitais das amos-
tras, a eficácia antimicrobiana de ambos os métodos de teste é 
determinada como a diferença entre a referência não tratada e a 
amostra antimicrobiana. As principais limitações são o tamanho 
da amostra necessária (ISO 22196 5 x 5 cm, ASTM 3 x 3 cm) e a 
geometria plana e lisa da superfície, que muitas vezes não é uma 
indicação para implantes ortopédicos [4]. Além disso, superfí-
cies hidrofóbicas podem ser inadequadas para testes de acordo 
com a ISO 22196, e a película de agar aplicada (ASTM E 2180) 
pode ser muito espessa para a ligação de antimicrobianos não 
filtrados à superfície, levando a resultados falso-negativos.

Métodos baseados em ensaios de proliferação, descritos pela 
primeira vez por Bechert et al. [3], medem a eficácia antimicro-
biana com base na reprodução e liberação de células recém-for-
madas, monitorando a atividade de crescimento dessas bacté-
rias descendentes ao longo do tempo. A principal vantagem dos 
ensaios baseados em proliferação é uma ampla aplicabilidade a 
geometrias de amostra flexíveis (por exemplo, 2D e 3D), pro-
priedades de superfície (por exemplo, lisas, texturizadas, poro-
sas) e condições de teste (por exemplo, filtrados e não filtrados) 
[3–5]. Além disso, este método permite uma investigação para-
lela de muitas configurações diferentes em um teste, garantindo 
uma comparabilidade direta, o que resulta em aumento do po-
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der explicativo e maior sensibilidade como dado nos métodos de 
teste ISO e ASTM [3,4]. No entanto, a interpretação dos resulta-
dos dos testes é de alguma forma mais sofisticada, uma vez que o 
crescimento das bactérias descendentes é analisado em vez das 
células vitais na superfície da amostra [3,4]. No caso de estrutu-
ras superficiais mais complexas e geometrias 3D, como é o caso 
dos implantes ortopédicos, o método de teste mais confiável é 
um ensaio baseado na proliferação [4]. Um aspecto adicional 
importante é o contato do implante com fluidos corporais (tais 
como sangue, soro ou líquido intersticial), tendo tipicamente 
uma alta concentração de proteínas, cobrindo a superfície do 
dispositivo com uma camada de proteína, o que pode ter um 
impacto no desempenho antimicrobiano do material. Além dis-
so, a influência da esterilização, degradação por envelhecimento 
e persistência do efeito antimicrobiano deve ser examinada e 
os testes devem ser sempre realizados, pelo menos, contra bac-
térias gram-positivas e gram-negativas [4]. No entanto, uma 
transferência direta de resultados in vitro para o desempenho in 
vivo não é rigorosamente verídico. Assim, dados de animais são 
necessários para substanciar a eficácia antimicrobiana in vivo.

Para demonstrar uma osseointegração adequada para im-
plantes e superfícies que são modificados por novas tecnologias 
anti-infecciosas nas artroplastias de quadril e joelho, um estudo 
animal apropriado deve ser realizado usando controles basea-
dos em superfícies de implantes, que sejam bem estabelecidas 
clinicamente em longo prazo, para fixação não cimentada e 
comparar com o mesmo material e superfície sem o tratamento 
anti-infeccioso. Eto et al. [6] descreveram um modelo de rato 
com implante intramedular de haste de titânio para avaliar a os-
teocondutividade e a osteogênese na região metafisária e diafi-
sária da porção distal fêmur, com revestimento experimental de 
hidroxiapatita contendo óxido de prata. Eles examinaram a força 
de ancoragem do implante em 2, 4 e 12 semanas após o implante 
em um teste de arrancamento, e realizaram um exame histoló-
gico usando um implante contralateral do fêmur com a mesma 
superfície [6]. Analisando a cobertura da superfície com osso, 
eles quantificaram a osteogênese peri-implante e a osteocondu-
tividade na região metafisária e diafisária do fêmur, numa com-
paração de tratamentos de uma superfície com antimicrobianos 
com um revestimento de hidroxiapatita (HA), que já é bem es-
tabelecido clinicamente [6]. Combinando exames biomecânicos 
e histológicos, o modelo de Eto et al. [6] é valioso durante a fase 
de desenvolvimento de novas superfícies de implantes antimi-
crobianos para detectação de soluções favoráveis. As limitações 
de tamanho, não permitindo testar múltiplos implantes simulta-
neamente e também diferenças significativas entre osso de rato 
e osso humano, tornam o modelo de rato inadequado para testes 
de osseointegração clinicamente relevantes [7].

Para avaliar novas soluções de superfície antimicrobiana 
para o uso clínico em implantes ortopédicos, sua biocompatibi-
lidade, osteogênese peri implante, osteocondutividade e capa-
cidade de osseointegração, devem ser testadas em um modelo 
animal de uma espécie superior, como ovelhas, cabras, porcos 
ou cães [ 7,8]. De preferência, um modelo de suporte de car-
ga (load-bearing) da tíbia proximal ou fêmur distal no sítio de 
implantação direta, ou comparação esquerda-direita autóloga, 
deve ser realizado em referência a uma superfície clinicamente 
estabelecida (por exemplo, HA ou revestimento poroso) com 
uma duração de implantação intermediária de pelo menos 26 
semanas, para avaliar a osseointegração de maneira consistente 

[7-10].
Modelos animais com osteomielite foram utilizados ante-

riormente para investigar possíveis opções de tratamento usan-
do implantes. Depois de uma revisão da literatura, verificou-se 
que existe uma grande variedade de modelos animais para a os-
teomielite [9]. No entanto, não existe um modelo animal ideal 
único para tratar a osteomielite associada ao implante. Por isso, 
propomos que pesquisadores e clínicos solicitem indicação e 
questões específicas da doença e construam modelos animais 
apropriados, capazes de responder suas questões e possibilitar 
a tradução para a situação clínica [9]. Métodos tradicionais para 
quantificar a carga bacteriana através de ensaios de unidade for-
madora de colônia (UFC) devem ser substituídos por imagens 
bioluminescentes in vivo e quantificação de resultados radioló-
gicos. Novos tratamentos antimicrobianos devem ser avaliados 
em relação à resposta imune do hospedeiro utilizando biomarca-
dores, e devem basear-se em novas tecnologias como a detecção 
de bactérias por hibridação fluorescente in situ na infecção óssea 
[9,11].
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QUESTÃO 4: Quais são os métodos pré-clínicos que surgiram para avaliação das novas tecnolo-
gias antimicrobianas?

RECOMENDAÇÃO: Atualmente, a maioria dos testes in vitro fornece uma visão limitada do potencial das novas tecnologias antimi-
crobianas. Mais recentemente, modelos in vitro que incorporam tecido animal ou humano estão surgindo para testar a aderência e 
colonização de dispositivos em contato com tecidos humanos. É necessário continuar a desenvolver e validar estes modelos, bem como 
abordagens para incluir o elemento da resposta imunológica humana.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 81%, Discordam 2%, Abstenção 17% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA 
O Food and Drug Administration (FDA) realizou um 

workshop em 2014 sobre tecnologias antimicrobianas/anti bio-
filme e publicou um relatório oficial sobre os resultados [1], as-
sim como um capítulo de livro em 2016 [2]. O FDA reconhece o 
impacto na saúde pública de infecções associadas aos dispositi-
vos médicos, incluindo infecções articulares protéticas. Existem 
dois tipos de testes pré-clínicos de eficácia antimicrobiana: in 
vitro e in vivo. Nesta resposta, os testes in vitro são abordados.

Testes In Vitro

Atualmente, a maioria dos testes in vitro fornece uma visão 
limitada do potencial de novas tecnologias antimicrobianas. A 
maioria dos testes da Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI) e da United States Pharmacopeia (USP) (por exemplo, 
CLSI M02-A11, CLSI M07-A9 e USP 51) são para bactérias 
planctônicas e/ou não são ideais para tecnologias de dispositivos 
médicos. Alguns dos métodos mais recentes da Sociedade Ame-
ricana para Testes e Materiais (ASTM) estão focados na criação 
de biofilmes microbianos reprodutíveis para testes, mas não são 
especificamente desenvolvidos com métodos e desfechos apro-
priados para dispositivos médicos. Os dispositivos médicos têm 
uma gama de tipos de contacto com o paciente (por exemplo, 
permanente, transcutânea e implantada) e duração (por exem-
plo, contacto prolongado versus permanente). Uma considera-
ção notável para os implantes de contato permanentes é como 
identificar uma dose efetiva que possa prevenir a formação de 
biofilme em locais em que múltiplas aplicações de antimicrobia-
no não são viáveis. Portanto, modificações e o desenvolvimento 
cuidadoso de protocolos para demonstrar a eficácia in vitro é 
necessário para aplicações específicas de dispositivos médicos.

Diferenças baseadas nas propriedades do material são mais 
facilmente detectadas em estudos de adesão, uma vez que são 
tipicamente realizados envolvendo curtos períodos em solução 
salina, onde o crescimento bacteriano é mínimo. Assim, o teste 
de aderência é mais adequado para comparar interações bacte-
rianas em estágio inicial com diferentes tecnologias antimicro-
bianas ou diferentes materiais. O reator de fluxo por gotejamento 
ASTM E2647 ou sistemas de fluxo do tipo similar foram usados   
para estudar a adesão bacteriana em estágio inicial e a forma-
ção de biofilme [3,4]. Uma abordagem alternativa para o teste 
de adesão é colocar amostras em placas de microtitulação com 
uma incubadora orbital e extrair colônias após testar a estratégia 
antimicrobiana [5]. Enquanto essa abordagem é mais simples, 
de configurar e não requer equipamento sofisticado e caro de 
microscopia confocal para visualizar células, é um método de 
desfecho em vez de uma abordagem em tempo real. Também 
pode haver limitações devido à técnica de extração empregada 
e à presença de bactérias viáveis, mas não cultiváveis   (VBNC). 

Ao testar a adesão, deve-se ter em mente que as superfícies que 
inicialmente repelem as bactérias podem falhar após certo perí-
odo de tempo devido ao acúmulo na superfície, incrustação por 
bactérias mortas e interações com fluidos corporais e tecidos.

Para testes de biofilme em longo prazo, o  reator de fluxo 
ASTM E2562 CDC é um modelo em escala de laboratório ade-
quado para testar partes de dispositivos médicos ou dispositivos 
pequenos como um todo [6]. Tem sido amplamente utilizado 
na literatura para testar tecnologias de dispositivos antimicro-
bianos. Uma limitação desta abordagem é que as bactérias nor-
malmente recebem nutrientes contínuos para que um biofilme 
maduro e totalmente saturado seja alcançado. Isso pode reduzir 
a sensibilidade ao comparar materiais similares com pequenas 
diferenças, como diferentes tipos de padrão/texturização de su-
perfícies. O ensaio de concentração mínima de erradicação do 
biofilme (MBEC) ASTM E2799 apresenta um formato de rendi-
mento maior do que reator CDC, mas requer modificações para 
ser usada com dispositivos médicos [7]. É difícil executar com 
êxito devido ao número de etapas e requer um trabalho signifi-
cativo para otimizar cada material e deformidade.

Duas abordagens promissoras in vitro, que têm potencial 
para aumentar a correlação com a realidade clínica dos testes, 
são co-culturas baseadas em células humanas e modelos de 
tecido ex vivo. Co-culturas bacterianas com células humanas é 
um desafio e seu uso para testes ainda está em desenvolvimento 
experimental. Pode incluir células de tecidos humanos [8] e/
ou células do sistema imunológico humano [9]. Uma aborda-
gem mais viável neste momento é a dos modelos baseados em 
tecido ex vivo. O uso de explantes de pele de porco ex vivo tem 
se mostrado bastante promissor como ferramenta para estudar 
o desenvolvimento de biofilmes mais maduros com maior re-
sistência a antimicrobianos [9-11]. O próximo passo lógico é o 
uso de modelos de tecidos humanos, como um artigo recente 
mostrando como o uso de tecidos epiteliais humanos produziu 
informações valiosas sobre a aptidão das bactérias para aderir e 
colonizar células humanas [12]. Tais modelos poderiam poten-
cialmente permitir a simulação dos tecidos em contato com um 
implante ortopédico para avaliação de estratégias de antibiofil-
me.
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QUESTÃO 5: Existe um modelo animal para a infecção articular periprotética (IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Sim, existem vários modelos animais usando diferentes espécies e desenhos de implantes que alegam pertencer à 
IAP. No entanto, a maioria desses modelos não é representativa da IAP clínica.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 88%, Discordam 4%, Abstenção 8% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Apesar de sua prevalência crescente, nossa compreensão 

de como as bactérias entram na articulação protética humana, 
estabelecem o biofilme, resistem à resposta imune e superam 
o tratamento clínico é limitada. O estabelecimento de modelos 
animais representativos de doenças em humanos levou a des-
cobertas translacionais em áreas médicas como imunologia [1], 
toxicologia [2], oncologia [3] e ortopedia especificamente, leva-
ram à introdução de novas terapias, como para a consolidação 
de fraturas [4] e para superfícies de osseointegração otimizadas 
[5] na reconstrução articular. Com tais exemplos, é concebível 
que um modelo animal clinicamente representativo de IAP po-
deria melhorar nossa compreensão da patofisiologia da IAP e, 
consequentemente, levar a novas estratégias para prevenção e 
tratamento da IAP.

Uma revisão sistemática da literatura foi realizada de acor-
do com as diretrizes do PRISMA (Itens de Relatórios Preferi-
dos para Revisões Sistemáticas e Metanálises) para identificar 
modelos animais publicados descritos como representativos da 
IAP. A maioria dos estudos compreendiam a participação de ca-
mundongos (14) [6-19], coelhos (5) [20-24], ratos (2) [25,26], 
ovelhas ou ovinos (2) [27,28] e cães ou caninos (1) [29]. A uti-
lização de modelos de animais grandes, como cães e ovelhas, 
permite análises séricas mais frequentes e envolve arquitetura 
óssea que contém ósteons e sistemas Haversianos que são seme-
lhantes ao osso humano [30]. No entanto, os animais maiores 
têm ossos mais porosos e com maior turn over em comparação 
com os humanos, tornando as métricas como a osteointegração 
e a osteólise mais difíceis de interpretar [31]. Modelos animais 
menores são vantajosos devido a seus custos substancialmente 
mais baixos e, até agora, no caso de camundongos, a possibilida-
de de manipulação genética para reproduzir estados de doenças 
humanas [32,33]. No entanto, os sistemas imunológicos de ro-
edores são mais ricos em linfócitos, uma diferença gritante da 
resposta imune amplamente baseada em neutrófilos encontrada 
em humanos [34]. Atualmente não há consenso sobre qual espé-

cie animal é ideal para se utilizar como modelo na IAP.
A maioria dos estudos falhou em utilizar implantes que efe-

tivamente recriam o ambiente periprotético, caracterizado por 
ser o implante que separa o espaço articular do espaço intrame-
dular, ou que suporta carga. A escolha mais popular foi um fio 
de aço inoxidável inserido de forma retrógrada no canal femoral 
[6–9,11–13,16–18,24–26,35,36], sendo um implante que não 
suporta carga, não é do mesmo material dos implantes de artro-
plastia, é mecanicamente solto e não consegue recriar o espaço 
periprotético. A segunda escolha mais popular foi um parafuso 
de titânio (com ou sem arruela) colocado ao longo do córtex 
proximal da tíbia [14,15,23,28,37], um implante que carrega e 
usa um material de artroplastia correto, mas não envolve o ca-
nal medular e preserva a cartilagem articular. Três artigos utili-
zaram implantes que suportavam peso e separavam os espaços 
articular e medular [19,21,22]. No entanto, dois desses artigos 
utilizaram implante de silicone [21,22] e apenas um utilizou a 
liga de titânio correta utilizada em implantes de artroplastia clí-
nica [19]. Este último exemplo foi o único modelo que preen-
cheu critérios relacionados ao implante. Inquietantemente, dois 
artigos fizeram janelas de osso cortical e utilizaram implantes à 
base de metal ou plástico [10,20].

 Quase todos os estudos (23) envolveram organismos Gram 
positivos incluindo Staphylococcus aureus sensível à meticilina 
(MSSA) [7-9,11-21,24,25,28], Staphylococcus aureus resistente 
à meticilina (MRSA) [6,22,23,26] e Staphylococcus epidermidis 
[10]. Todas as bactérias utilizadas nos estudos recuperados fo-
ram cepas comercialmente disponíveis. Existem informações 
incompletas relativas à capacidade de formação de biofilme des-
sas cepas e, até onde sabemos, nenhum estudo utilizou bactérias 
derivadas diretamente da IAP clínica. O método mais comum 
de inoculação bacteriana envolveu injetar bactérias no espa-
ço articular após inserção do implante e fechamento da ferida 
[7–9,11,12,16,17,21–23,26,28]. Alternativas que compartilham 
relevância clínica incluem injetar bactérias no canal medular an-
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tes da inserção do implante [10,18,20,24], pipetar as bactérias 
no implante imediatamente após a inserção [6] e administrar 
bactérias por via intravenosa [13,25]. Outro método que não é 
clinicamente representativo é cultivar o implante em bactérias 
em caldo por 24 horas, permitindo que o biofilme se forme na 
superfície antes da inserção [14,15].

A Metodologia para determinar a viabilidade bacteriana va-
riou através dos artigos selecionados, mas não se restringiu ao 
tipo de modelo. Análises mais abrangentes foram identificadas 
em estudos baseados em camundongos, com arquitetura de bio-
filme, contagem de colônias bacterianas em tecidos e superfícies 
de implantes e descrições de respostas imunes sendo coletiva-
mente descritas em vários estudos. Até o momento, nenhum 
estudo não baseado em camundongos incluiu medidas quanti-
tativas de bactérias, biofilme e resposta imune do hospedeiro.

Os modelos de IAP baseados em camundongos são atual-
mente os mais populares e fornecem a metodologia mais abran-
gente para investigações relacionadas a IAP. Infelizmente, a 
maioria desses modelos não utiliza implantes que funcionam 
como suas contrapartes clínicas. Esta descoberta é decepcionan-
te considerando os modelos animais bem sucedidos disponíveis 
na ortopedia para trauma [38] e condições relacionadas ao es-
portes [39].

Embora os pinos intramedulares permaneçam populares na 
temática de modelos de IAP,  eles têm óbvias deficiências quan-
do tentam representar os componentes da artroplastia e têm 
sido confusos quanto a representação da osteomielite e artrite 
séptica [10,15]. Carli et al. propuseram quatro critérios que to-
dos os modelos animais de IAP devem atender: (1) a modelagem 
deve ser realizada em animais com propriedades musculoesque-
léticas e imunológicas comparáveis aos humanos, (2) os implan-
tes utilizados devem ser clinicamente relevantes, (3) os mode-
los devem ser clinicamente relacionáveis à bactérias que podem 
formar biofilme nas superfícies dos implantes e (4) a metodo-
logia deve incluir medidas quantitativas de bactérias, biofilme 
e resposta imune do hospedeiro [40]. Um modelo animal [19] 
atualmente cumpre este critério. Infelizmente, este modelo foi 
introduzido apenas recentemente e requer validação adicional 
com testes de investigação profiláticas ou terapêuticas na IAP.
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QUESTÃO 6: Existe alguma preocupação em relação ao uso de registros de artroplastia ou bancos 
de dados administrativos para conduzir estudos sobre infecção?

RECOMENDAÇÕES: Sim. As infecções são de caráter multifatorial e, atualmente, os registros de artroplastia nacionais não fornecem 
dados adequados para uma abordagem abrangente da pesquisa sobre infecção.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam 91%, Discordam 6%, Abstenção 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Registros de artroplastia nacionais são plataformas para 

agregar vários dados sobre procedimentos cirúrgicos e seus re-
sultados subsequentes. Os dados podem ser usados para pesqui-
sas futuras e também como um meio de feedback direto para os 
médicos contribuintes através dos relatórios anuais.

Foi realizado uma revisão sistemática que gerou 19 artigos 
conduzindo pesquisas sobre infecção usando apenas registros 
nacionais. A utilização desses registros nacionais permite um 
cenário de estudo de âmbito nacional com grandes populações. 
Análises desses grandes conjuntos de estudos podem identificar 
tendências de significância estatística das quais mais pesquisas 
podem ser direcionadas. Os 19 artigos identificados examinam 
vários aspectos da infecção. Três artigos investigaram a incidên-
cia de infecção ao longo do tempo e indicaram que a incidência 
de infecção articular protética (IAP) aumentou [1-3]. Conjuntos 
de dados de registro também foram usados   para estudar o risco 
de revisão secundária à infecção, a carga de revisão devido à in-
fecção e os fatores de risco para infecção em artroplastia primá-
ria [4-9]. Outros estudos avaliaram componentes protéticos e 
detalhes intraoperatórios com relação ao risco de infecção [10–
16]. Um estudo relatou a revisão de risco em quatro diferentes 
procedimentos cirúrgicos usados   para tratar a infecção [17].

Os relatórios anuais e formulários de coleta de dados dispo-
níveis nos sites de oito registros nacionais conjuntos foram re-
visados [18]. Parece que o relato sobre infecções varia entre os 
registros [19-28]. Além disso, a definição de infecção é incon-
sistente nos registros, e não há distinção entre infecções superfi-
ciais e infecções periprotéticas profundas. Pacientes com infec-
ções que não estavam sujeitos a revisão ou outras reoperações 

não são registradas nesses bancos de dados. Alguns registros 
relatam infecção como procedimentos de revisão para infecção, 
definidos como todos os procedimentos que manipulam, trocam 
ou removem partes da prótese [21-23]. Outros registros relatam 
todos os procedimentos abertos, independentemente de troca, 
adição ou remoção de componentes do implante [19,20,24,25]. 
Os demais categorizam os procedimentos devido à infecção à 
sua própria maneira [26–28].

Pode-se argumentar, que sendo as infecções de natureza 
multifatorial, os dados coletados apenas nos registros não são 
suficientes para conduzir pesquisas abrangentes baseadas em 
infecções (Anexo A). Com algumas exceções (por exemplo, 
Registro Sueco de Artroplastia de Joelho), não há informações 
sobre fatores como patógeno causador ou regime antibiótico. No 
entanto, essas informações podem ser obtidas através da reali-
zação de estudos de ligação com vários registros, como registros 
de artroplastias, microbiológicos e de medicamentos. Na Dina-
marca, Suécia e Finlândia, tais estudos foram realizados para in-
vestigar a IAP [29-33]. Usando uma ligação de bancos de dados, 
Gundtoft et al. encontraram uma incidência 40% maior de infec-
ção após artroplastia total do quadril (ATQ) do que os registros 
relataram previamente de forma isolada [29]. Na Suécia, Lind-
gren et al. relataram um método para investigar a incidência de 
infecção, ligando o registro nacional de medicamentos com o 
registro nacional do quadril [33]. Holleyman et al. também usa-
ram uma combinação da base de dados National Joint Registry 
para a Inglaterra e País de Gales (NJR) e um registro em dados 
de microbiologia para estudar quais microrganismos causam a 
IAP [34,35]. Também na Suécia, o Registro de Artroplastia de 
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Joelho realizou um estudo onde dados de microbiologia e antibi-
óticos foram solicitados dos centros para os pacientes incluídos. 
O estudo constatou que houve uma taxa de sucesso de 75% após 
o desbridamento, troca do inserto tibial e antibióticos na artro-
plastia total do joelho infectada (ATJ) [36].

Diferentes registros variam em como eles relatam, definem 
e analisam taxas de infecção em seus relatórios anuais; dificul-
tando, assim, a realização de uma comparação representativa 
entre os sites de registro. Semelhante ao volume de revisões 
sendo utilizado como um meio de comparar os registros, Sprin-
ger et al. usaram relatórios anuais de seis registros nacionais de 
artroplastia para investigar incidência de infecção em cada re-
gistro [3]. A taxa de infecção foi concluída como uma possível 
maneira de comparar o sucesso entre os registros. No entanto, a 
inconsistência na coleta e definição de dados nos relatórios anu-
ais em todos os registros torna problemático comparar e inter-
pretar a infecção nesses casos. Além disso, o volume de infecção 
tem sido sugerido ser subestimada em registros de artroplastia 
nacionais [37–39].

Jämsen et al. conduziram um estudo para estimar a taxa de 
infecção após ATJ na Finlândia e chegaram à conclusão de que 
a incidência de revisão de ATJ secundária à infecção parecia ser 
subestimada [37]. Dois estudos do registro de artroplastia na-
cional na Nova Zelândia chegaram à mesma conclusão [38,39]. 
Os registros relatam a integridade dos dados registrados em seus 
relatórios anuais, mas não relatam especificamente a integridade 
dos procedimentos de infecção relatados. A validação dos dados 
relatados sobre infecção nos registros é importante para manter 
uma alta qualidade de dados nesses bancos de dados. Até onde 
sabemos, estudos de validação sobre infecção também foram 
conduzidos nos registros nacionais da Dinamarca e da Suécia 
[40,41].

Apesar de haver limitações, acreditamos que os registros 
irão desempenhar um papel importante em pesquisas futuras 
sobre infecção. Uma padronização da definição de infecção e da 
coleta de dados é desejável. Acreditamos também que a pesquisa 
colaborativa que vincula dados de registros nacionais de artro-
plastia, medicamentos e microbiológicos fornecerá uma aborda-
gem mais abrangente à pesquisa de infecção.

Isenção de responsabilidade: A menção de produtos co-
merciais, suas fontes ou seu uso em relação ao material relatado 
neste documento não deve ser interpretada como um endosso 
real ou implícito de tais produtos pelo Departamento de Saúde 
e Serviços Humanos. Os achados e conclusões deste artigo não 
foram formalmente divulgadas pelo FDA dos EUA e não devem 
ser interpretadas como representando qualquer determinação 
ou política da agência.
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Sexo

Idade

ASA

Outras comorbidades

Altura

Peso

Hospital

Cirurgião

Data

Cirurgia previa no quadril

Diagnóstico primário

Detalhes do procedimento

Lateralidade

Diagnóstico da revisão

Tipo de procedimento

Acesso cirúrgico

Posicionamento do paciente

MIS

Detalhes do implante

Tipo de fixação

Detalhes da fixação

Classe de Charnley
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AUS CAN DEN* NJR NEW** NOR SWE FIN

VARIÁVEIS QUADRIL

Apêndice A. Variáveis Coletadas pelos Maiores Registros de Artroplastia 

*Não disponível no site, mas resumido na base (Danish Orthopaedic Database)
** Não disponível no site, baseado nos relatos anuais 
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Sexo

Idade

ASA

Outras comorbidades

Altura

Peso

Hospital

Cirurgião

Data

Cirurgia previa no joelho

Diagnóstico primário

Detalhes do procedimento

Escores de joelho

Grupo funcional

Lateralidade

Diagnóstico da revisão

Tipo de reoperação

Acesso cirúrgico

Perda sanguínea

Posicionamento

MIS

Detalhes do implante

Tipo de fixação

Detalhes da fixação

Tipo de sala cirúrgica

Tempo cirúrgico

Complicação perioperatória

Navegação/Robótica

Perda óssea

Insrtumentação guiada por imagem

Componente patelar

Uso de espaçador

Enxerto ósseo

Profilaxia para trombose

Infiltração local de anestésico

Uso de dreno

Antibiótico perioperatórios

Experiência do cirurgião

Tipo de anestesia

Instrumentos específicos para o paciente

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AUS CAN DEN* NJR NEW** NOR SWE FIN

VARIÁVEIS JOELHO

Apêndice A. Variáveis Coletadas pelos Maiores Registros de Artroplastia 

*Não disponível no site, mas resumido na base (Danish Orthopaedic Database)
** Não disponível no site, baseado nos relatos anuais 
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PREVENÇÃO
SEÇÃO 1

Autores: Richard Iorio, Zlatan Cizmic, James E. Feng, Setor Kunustor 

QUESTÃO 1: Quais as contraindicações absolutas e relativas da artroplastia total primaria eletiva 
em relação aos riscos de infecção de sítio cirúrgico (ISC) e infecção articular periprotética (IAP)?

RECOMENDAÇÃO: A artroplastia total primaria eletiva é contraindicada em pacientes com acometimento infeccioso na extremidade 
ipsilateral, até que a infecção seja resolvida. A artroplastia total primaria eletiva precisa ser adiada em pacientes com condições clínicas 
não controladas, como diabetes, desnutrição, doença renal crônica, bem como outras doenças que aumentam os riscos de ISC/IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 7%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

1.1. PREVENÇÃO: RELACIONADA AO PACIENTE

JUSTIFICATIVA

Imunossupressão e artrite reumatoide (AR) (Fatores de Risco 
Relativos Modificáveis (FRM))

Nível de Evidência: Moderado

Os estudos atuais, que avaliaram os riscos de IAP em pa-
cientes imunossuprimidos, foram inicialmente fundamentados 
em pacientes transplantados (discutidos em seções posteriores) 
e naqueles recebendo drogas antirreumáticas modificadoras da 
doença (DMARDs), biológicos ou não biológicos. No estudo ja-
ponês de Momohara et al., o risco de ISC pós artroplastia total 
primária devido ao uso de DMARDs biológicos foi comparado 
com o de DMARDs não biológicos em pacientes com AR [1]. É 
importante ressaltar que os DMARDs não biológicos continua-
ram durante o período perioperatório, mas os DMARD biológi-
cos foram suspensos de acordo com as diretrizes da Sociedade 
Britânica de Reumatologia e do Colégio de Reumatologia do Ja-
pão (~ 2 a 4 semanas dependendo da meia-vida). O odds ratio 
(OR) para ISC com DMARDs biológicos foi de 5,69 (IC 95%, 
2,07-15,61). Além disso, a análise de regressão logística múlti-
pla concluiu que a terapia com bloqueador de fator de necrose 
tumoral-α foi a mais potente entre os biológicos, com o infli-
ximabe conferindo 9,8 mais chances de ISC (OR 2,41-39,82) e 
etanercept conferindo 9,16 mais chance de ISC (IC 95%, 2,77-
30,25). O único outro fator de risco significativo para aumento 
de ISC foi a duração da AR (OR 14,5; IC 95% 8,9–21,0). Um ou-
tro estudo japonês de vigilância hospitalar também demonstrou 
um pequeno, mas significativo aumento de ISCs com DMARDs 
biológicos quando comparado aos DMARDs não biológicos (OR 
2,12; IC 95%, 1,48–3,03) [2].

Por outro lado, um estudo de banco de dados dinamarquês 
comparando candidatos a artroplastia total primaria em trata-
mento com DMARDs biológicos versus não biológicos, não en-
controu diferença significativa nas taxas de IAP (razão de riscos 
ajustada de 1,61; IC 95%, 0,70-3,69) [3]. Além disso, a exposição 
ao glicocorticoide no período de 90 dias da cirurgia mostrou au-
mentar o risco de IAP no 1o ano. (OR 2,31; IC 95%, 1,09 a 4,89). 
Por fim, o risco de IAP no 1o ano também foi maior em pacientes 

com AR quando comparado a pacientes com osteoartrose (OR 
1,59; IC 95%, 1,23-2,04).

O Colégio Americano de Reumatologia (ACR) e o Colégio 
Americano de Cirurgiões do Quadril e do Joelho (AAHKS) de-
senvolveram recentemente diretrizes referentes ao manejo de 
drogas biológicas e não biológicas no período perioperatório 
[4]. As diretrizes atuais indicam que os DMARDs biológicos 
devem ser descontinuados no período perioperatório de acor-
do com a meia-vida da medicação. No entanto, a suspensão das 
medicações pode não deter os riscos. Em geral, os DMARDs não 
biológicos podem ser continuados ao longo do período perio-
peratório.

Injeções Intrarticulares (Modificável) 

Nível de evidência: Moderado

Em um estudo de coorte combinada de Cancienne et al., 
pacientes que receberam injeções intrarticulares de corticoste-
roides no joelho foram separados em três coortes com base na 
última injeção antes da cirurgia: 0 a 3 meses, 3 a 6 meses e 6 a 12 
meses. Controles combinados foram selecionados com base na 
ausência de quaisquer injeções intrarticulares prévias. Pacien-
tes que receberam esteroides intra-articulares 0 a 3 meses antes 
da cirurgia demonstraram um aumento no risco de infecção no 
pós-operatório aos 3 meses (OR 2,0; IC 95%, 1,6-2,5; 2,60% vs. 
1,33%) e 6 meses (OR 1,5; IC 95%, 1,2-1,8; 3,41% vs. 2,34%). 
Para os pacientes que receberam corticosteroides com mais de 3 
meses antes da cirurgia, nenhum aumento na IAP pós-operatória 
foi observado. Um estudo de banco de dados similar de 173.958 
ATQs de Schairer et al. demonstrou que injeções intrarticulares 
de corticosteroides de 0 a 3 meses no pré- operatório aumenta-
ram o risco de infecção no pós operatório de 0 a 3 meses (Razão 
de Risco (HR) 1,52), 3 a 6 meses (HR 1,46) e 6 a 12 meses (HR 
1,39) [5]. Semelhante aos achados de Cacienne et al., esteroides 
injetados mais de três meses no pré-operatório não aumentaram 
os riscos de IAP pós-operatória.

A quantidade de injeções intra-articulares de corticosteroi-
des dentro de um ano da cirurgia também pode desempenhar 
um papel nas IAPs. Chambers et al. relataram aumento nas taxas 
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de infecção em pacientes que receberam duas ou mais injeções 
intra-articulares de corticosteroides (OR 3,30; 2,0% vs. 6,6%) 
quando comparadas aos que receberam apenas uma. Assim 
como nos estudos de Cancine et al. e Schairer et al., pacientes 
em viscossuplementação foram excluídos do estudo.

     Revisões sistemáticas e metanálises atuais tentaram de-
finir melhor os efeitos das injeções intrarticulares, mas a escas-
sez de estudos prospectivos, randomizados, de caso controle e a 
alta variabilidade dos desenhos de estudo, levaram a resultados 
confusos e mal definidos [6–9]. Além disso, com taxas de IAP 
de aproximadamente 3% nas artroplastias totais do joelho (ATJ) 
[10] e de 0,4-2,2% nas artroplastias totais do quadril (ATQ) 
[11,12], estudos atuais são considerados insuficientes para de-
tectar as diferenças nas taxas de IAP.

     Existem fortes evidências que sugerem que a cirurgia 
deve ser absolutamente adiada por um período mínimo de três 
meses após injeções intrarticulares de corticosteroides. Os ci-
rurgiões também podem considerar as injeções intra-articulares 
do joelho entre três meses a um ano como potencial contraindi-
cação relativa. No entanto, futuras coortes com grande número 
de participantes ou ensaios randomizados de caso-controle são 
necessários para avaliar os verdadeiros riscos. Evidências sobre 
a viscossuplementação não estão disponíveis.

Índice de Massa Corpórea (IMC) < 20 (Modificável) 

Nível de evidência: Moderado

Em um estudo caso-controle de 27 pacientes, de Manrique 
et al., pacientes com baixo peso (IMC <18,5 kg/m2) tiveram um 
risco aumentado de ISC (11,1% vs. 0,0%). Por outro lado, em 
um estudo de banco de dados de 4.665 artroplastias totais por 
Anoushiravani et al., pacientes com baixo peso (IMC ≤ 19 kg/
m2) apresentaram risco reduzido para IAPs (OR 0,23; IC 95%, 
0,09-0,61) [13]. Da mesma forma, quando pacientes com baixo 
peso foram comparados a pacientes obesos, não foram obser-
vadas diferenças nas taxas de infecção [14]. Evidências atuais 
a favor ou contra as IAPs em pacientes com baixo peso são am-
bíguas; no entanto, devido à multiplicidade de complicações 
associadas a pacientes com baixo peso, as artroplastias totais 
são relativamente contraindicadas e a otimização clínica deve 
preceder a artroplastia total.

Obesidade  (Modificável) 

Nível de evidência: Forte

Em um estudo de base de dados, retrospectivo de Werner 
et al., resultados pós operatórios de 891.567 pacientes submeti-
dos a ATQ foram estratificados em quatro coortes distintas: não 
obesos (IMC <30 kg/m2), obesos (IMC 30-40 kg/m2), obesos 
mórbidos (IMC 40-50 kg/m2) e super-obesos (IMC> 50 kg/m2) 
[15]. Os riscos de ISC aumentaram com o aumento do IMC. As 
taxas de ISC foram de 0,8% nos não obesos, 2,6% nos obesos, 
5,2% nos obesos mórbidos e 12,4% nos super- obesos. No estudo 
de de Fu et al com 71.599 casos, complicações na ferida (in-
fecções incisionais superficiais, infecções incisionais profundas 
do sítio cirúrgico, infecções de órgão-cavidade do sítio cirúrgico 
ou deiscências da ferida) também foram correlacionadas posi-
tivamente com o IMC, com 0,8% de pacientes não obesos com 
complicações da ferida, 0,9% na obesidade de classe 1, 1,0% na 
obesidade de classe 2 e 1,7% na obesidade de classe 3 [16]. Além 
disso, os pacientes diagnosticados com desnutrição tinham 
duas vezes mais chance de ter complicações na ferida (2,0% vs. 
1,0%). O hipotireoidismo também deve ser avaliado nessa po-
pulação, uma vez que novos estudos indicam um potencial nexo 
causal entre estas doenças e a IAP [17,18]. Esses achados de 

aumento de ISC com a obesidade têm sido apoiados por várias 
metanálises [19-21]. As diretrizes atuais indicam que a perda de 
peso é útil na redução das IAPs nessa população. Assim, a obe-
sidade é considerada uma contraindicação relativa, enquanto a 
obesidade mórbida uma contraindicação absoluta. No entanto, 
a abordagem atual aos protocolos de perda de peso é altamente 
controversa, sem diretrizes absolutas para qual metodologia é 
superior (por exemplo, dieta /exercício versus dietas hipocaló-
ricas versus cirurgia bariátrica).

Cirurgia Bariátrica (Não Modificável)

Nível de evidência: Forte

Estudos sobre o efeito da cirurgia bariátrica pré-artroplas-
tia total permanecem inconclusivos. Em um estudo de coorte 
combinada, de Inacio et al., a cirurgia bariátrica não resultou em 
taxas significativamente menores de infecções profundas em 1 
ano ou superficiais de 30 dias quando comparadas aos pacien-
tes com cirurgia bariátrica > 2 anos antes da artroplastia total 
(superficial 0%; profunda 1,5%), àqueles com cirurgia bariátrica 
dentro de 2 anos da artroplastia total (superficial 2,0%; profun-
da 1,0%) e aos obesos sem cirurgia bariátrica (superficial 1,2%; 
profunda 0,5%) [22]. Em um estudo de Watts et al., pacientes 
bariátricos experimentaram uma tendência não significativa 
para taxas de infecção mais baixas em comparação com contro-
les pareados pelo IMC (HR 1,3; IC 95%, 0,8-20,3) [23]. Suspei-
ta-se que, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica antes da 
artroplastia total, os riscos para IAP sejam reduzidos devido à 
diminuição do IMC, mas são compensados pelo aumento do ris-
co de desnutrição. Uma melhor estratificação do paciente (por 
exemplo, a desnutrição) pode permitir uma melhor avaliação do 
risco pré-operatório desses pacientes.

Desnutrição (Modificável)

Nível de evidência: Forte

A prevalência estimada de desnutrição em pacientes com 
artroplastia total varia de 27 a 50% [24–26]. Pacientes desnutri-
dos podem ser descritos usando uma variedade de marcadores, 
incluindo albumina sérica <3,5 g / dL, contagem total de linfóci-
tos <1,500/mm3 e/ou transferrina <200 mg/dL [27,28]. Várias 
revisões apoiaram as alegações de que o grau de desnutrição está 
relacionado ao risco aumentado de cicatrização insatisfatória 
de feridas, drenagem persistente da ferida, IAP e baixas taxas 
de sucesso na irrigação e desbridamento de infecções iniciais 
[29-35]. Em um pequeno estudo de coorte realizado por Laver-
nia et al., foi relatado que 4,54% dos pacientes com a albumina 
<3,5 g/dL desenvolveram infecção profunda versus 2,06% nos 
controles [36]. Muitos outros estudos confirmaram que a des-
nutrição é um fator de risco significativo para hospitalização 
prolongada e complicações pós-operatórias, particularmente 
ISC e IAP [33,37]. Em um estudo prospectivo de 779 pacientes 
com artroplastia total primária, Kamath et al. descobriram que 
a incidência de albumina pré-operatória <3,5 g/dL era de 15% 
[38]. Em um outro estudo de coorte combinada, a desnutrição 
(albumina <3,5 g/dL) foi determinada como um fator de risco 
independente para IAP (OR ajustada 3,00, IC 95%, 1,56 a 5,75) 
[39]. Em uma análise retrospectiva pareada segundo escores de 
propensão do banco de dados do Programa Nacional de Melho-
ria da Qualidade Cirúrgica (ACS NSQIP) do Colégio Americano 
de Cirurgiões, de 34.800 pacientes com ATJ com níveis de albu-
mina pré-operatória, Fu et al. relataram que a hipoalbuminemia 
pré-operatória foi um forte preditor de múltiplas complicações 
(OR 1,78, IC 95%, 1,20 a 2,64) [16]. Um estudo retrospectivo de 
coorte controlada de 49.603 artroplastias totais relatou a preva-
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lência de hipoalbuminemia em 4%, colocando os pacientes em 
um risco significativamente maior de ISC (taxa de risco (RR) 
2.0, IC 95%, 1.5 a 2.8) [40].

Em uma coorte retrospectiva, Jaberi et al. confirmaram que 
os pacientes com artroplastia total desnutridos tinham maior 
probabilidade de desenvolver uma infecção profunda e neces-
sitarem de tratamento adicional com irrigação e debridamento 
[28]. Destes pacientes com irrigação e debridamento, 35% con-
tinuaram a falhar. Bohl et al. encontraram que pacientes com 
hipoalbuminemia tinham três vezes mais probabilidade de ter 
uma indicação por sepse para a  revisão da artroplastia (RR 3,8, 
IC 95%, 3,4 a 4,3) e duas vezes mais propensos a desenvolver 
IAP dentro de 30 dias da revisão nos casos de indicações as-
sépticas (RR 2,1, IC 95% 1,2 a 3,5) [41]. Um estudo de coorte 
retrospectivo de 501 revisões de artroplastias totais por IAPs 
observou a incidência de pelo menos um parâmetro laborato-
rial sugestivo de desnutrição de 51% (OR 2,3, IC 95%, 1,5 a 3,5) 
[32]. Após análise multivariada, Yi et al. encontraram que a des-
nutrição era um fator de risco significativo para falhas sépticas 
crônicas (OR 2,131, IC 95%, 1,294 a 3,512) e IAPs agudas que 
complicaram de revisão asséptica de artroplastia (OR 5,858, IC 
95%, 1,317 a 26,057). Pacientes gravemente desnutridos apre-
sentam um risco significativamente aumentado de IAP/ISC após 
artroplastia total primária, com taxas ainda mais dramáticas de 
insucesso e infecção em procedimentos de revisão.

A desnutrição é, portanto, uma contraindicação relativa 
para a artroplastia total. No entanto, as diretrizes atuais não 
recomendam quais populações de pacientes necessitam de in-
vestigação. A desnutrição grave (albumina sérica <3 g/ dl), no 
entanto, deve ser uma contraindicação absoluta.

Diabetes Mellitus (Modificável)

Nível de evidência: Forte

Os desfechos sobre IAP em pacientes diabéticos são contro-
versos. Em um estudo de coorte retrospectivo de 56.216 joelhos, 
o diagnóstico de diabetes conferia um risco maior de 1,28 (IC 
95%, 1,03-1,60) para IAPs, quando comparado a controles não 
diabéticos [42]. Em um estudo chinês com 1.133 artroplastias 
totais de joelho de Lee et al., o diabetes foi associado ao risco 
6 vezes maior (OR 6,07; IC 95%, 1,43-25,75) para IAP quando 
comparado com controles [43]. Em um outro estudo chinês, Wu 
et al. mostraram um risco ajustado de IAP de 5,47 (IC 95%, 1,77-
16,97) acima dos controles. Várias metanálises também relata-
ram uma taxa significativamente elevada de IAPs na população 
diabética [19,42,44–48].

     Por outro lado, em um estudo de alta qualidade utilizando 
o Registro de artroplastias totais da Clínica Mayo, o diabetes não 
foi um fator de risco para IAP (1,23; IC 95%, 0,87-1,74) quando 
as variáveis   de confusão foram adequadamente ajustadas para 
idade, sexo e IMC, tipo de cirurgia (ATQ versus. ATJ), pontu-
ação da American Society of Anethesiolgists (ASA) e tempo 
operatório [49]. Um estudo de base de dados, retrospectivo de 
alta qualidade por Martinez-Huedo et al., também demonstrou 
nenhum aumento substancial em IAPs em pacientes diabéticos 
submetidos a ATQ (0,46 versus. 0,44%) ou ATJ (0,24 versus 
0,24%) [50]. Similarmente ao relatório do Registro das artro-
plastias totais da Clínica Mayo, este estudo comparou as coortes 
de pacientes por variáveis como: ano da cirurgia, idade, sexo e 
todas as comorbidades listadas no Elixhauser Comorbidity In-
dex modificado. Juntos, eles indicam que o diabetes pode não 
ser o principal motivador das IAPs pós-operatórias. Em vez dis-
so, variáveis   de confusão, tais como dano dos órgãos-alvo diabé-
ticos (por exemplo, doença renal crônica, doença vascular, etc.), 
podem ser a causa subjacente para IAP nesta população.

Estudos sobre a utilidade da monitorização perioperatória 

da glicose e da hemoglobina glicada A1c (HbA1c) no pré-ope-
ratório também foram altamente heterogêneos [49,51-56]. No 
estudo do Registro das artroplastias totais da Clínica Mayo, após 
o ajuste apenas para idade e sexo, a glicemia perioperatória (+/- 
1 dia / semana) e a monitoração pré-operatória de HbA1c não 
se correlacionaram com as IAPs pós-operatórias [49]. No estudo 
de Iorio et al., a HbA1c não foi significativamente diferente en-
tre pacientes diabéticos infectados (HbA1c média 6,2%; interva-
lo 5,1 a 11,1%) e não diabéticos (HbA1c média 6,92%; intervalo 
4,7 a 15,1%) submetidos a artroplastia total. Chrastil et al. mos-
traram um aumento significativo nas IAPs ao avaliar a glicemia 
máxima no perioperatório, particularmente com um ponto de 
corte ≥ 194 mg/dL (HR 1,44; IC 95%, 1,10-1,89), mas não rela-
taram aumento nas IAPs para pacientes com HbA1c> 7% (HR 
0,86 IC 95%, 0,68 a 1,1) [53]. No entanto, quando representa-
do graficamente, um ponto de inflexão evidente para aumento 
de IAPs apareceu quando os níveis de HbA1c subiram acima de 
aproximadamente 8 a 9%. Da mesma forma, a glicose sérica de-
monstrou um aumento evidente nas taxas de infecção quando 
os níveis de glicose subiram acima de ~ 200 mg/dL. Um estudo 
de metanálise de Shohat et al. mostrou apenas tendências não 
significativas para aumento de ISCs ao correlacionar IAP com 
níveis de HbA1c em um OR combinado de 1,49 (IC 95%, 0,94 a 
2,37). A metanálise relatou heterogeneidades significativas en-
tre os estudos (I2 = 81,32%; p <0,0001).

O diagnóstico de diabetes, hiperglicemia pré-operatória e 
HbA1c elevada não são fatores de risco diretos para IAPs, mas 
têm maior probabilidade de serem marcadores indiretos de co-
morbidades mais graves (por exemplo, doença renal crônica 
(DRC), doença vascular periférica etc.). Os pacientes, com um 
diagnóstico único de diabetes, bem controlado, não conferem 
risco clinicamente significativo para as IAPs. No entanto, 
mais avaliações e otimizações são necessárias para pacientes 
com diabetes não controlado, lesão de órgãos-alvo ou outras 
comorbidades clinicamente relevantes. Glicemia perioperatória 
elevada e HbA1c são ambíguos na predição de IAPs, mas ainda 
devem ser otimizadas no período perioperatório. No entanto, 
o diabetes severamente descontrolado é uma contraindicação 
absoluta para artroplastia total (por exemplo, glicose sérica 
≥ 200 mg/dL). Para aqueles com HbA1c ≥ 8 a 9% ou glicemia 
entre 180 a 200 mg/dL, a otimização deve ser considerada no 
período pré-operatório.

Doença Renal Crônica (DRC) (Modificável)

Nível de evidência: Forte

Em um estudo de base de dados retrospectivo, de Cavanau-
gh et al., pacientes submetidos à artroplastia total primária com 
DRC/doença renal terminal (DRCT) foram associados a um ris-
co significativamente aumentado de ISC quando comparados a 
controles não DRC/DRCT (OR 1,59; IC 95%, 1,14 a 2,21) [57]. 
Quando estratificados pela dependência do paciente à hemodi-
álise, os pacientes que necessitam de diálise apresentavam um 
risco significativamente maior de ISC em comparação com con-
troles DRC/DRCT não dialíticos (OR 2,44; IC 95%, 1,27 a 4,70). 
Quando comparados com pacientes com DRC/DRCT submeti-
dos à cirurgia de transplante renal, os pacientes em diálise tam-
bém se saíram significativamente pior (OR 2,92; IC 95%, 1,93 a 
4,42).

Os riscos de ISC/IAP em pacientes que não necessitam de 
diálise são incertos. Em dois grandes estudos de banco de da-
dos separados, por Kildow et al. e Erkocak et al., DRC versus 
não DRC não apresentaram riscos elevados para ISC ou IAP. No 
entanto, deve-se notar que a correspondência de pacientes foi 
mais extensa no estudo de Cavanaugh e que é difícil avaliar a 
gravidade da progressão da DRC nos grandes estudos de banco 
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de dados.
Em um estudo de banco de dados da Medicare, os pacientes 

foram divididos em cinco coortes: (1) diabetes mellitus (DM) 
e ATQ, (2) DM, ATQ, DRC, (3) DM, ATQ, hemodiálise (HD), 
(4) DM, ATQ, Transplante Renal (TR) e (5) controles pareados 
por idade/sexo. Aos 90 dias, o risco para IAPs aumentou con-
forme a piora do status da comorbidade: DM/ATQ: OR 2,85 (IC 
95%,  2,54 a 3,19), DM/ATQ/DRC OR 4,19 (IC 95%, 3,58 a 4,91) 
e DM/ATQ/HD OR 6,61 (IC 95%, 4,25 a 10,27). DM/ATQ/TR 
não demonstrou aumento significativo nos riscos de IAP sobre 
o controle (OR 1,12; IC 95%, 0,60 a 2,07), mas em 2 anos DM/
ATQ/TR tornou-se significante com OR de 1,45 (IC 95%, 1,04 a 
2,04). Em comparação com estudos anteriores, o risco de IAPs 
devido ao diabetes pode ser sinérgico com a DRC. Esse risco é 
semelhante ao relatado por Cavaughn et al. (OR 2,03, IC 95%, 
1,53 a 2,7) [57].

Em resumo, os pacientes com DRC apresentam riscos au-
mentados para a ISC pós-operatória, mas exigem estratificação 
para avaliar adequadamente seu risco. Evidências atuais suge-
rem que pacientes com doença renal terminal que necessitam 
de hemodiálise apresentam pior prognóstico do que pacientes 
com DRC não submetidos à hemodiálise e transplantados re-
nais. Com os riscos reduzidos de ISC/IAP no pós-operatório, os 
pacientes em hemodiálise devem ser avaliados para transplante 
renal antes da artroplastia total.

Coagulopatia (Não Modificável)

Nível de evidência: Moderado

Estudos comparativos que examinam os efeitos dos dis-
túrbios de coagulação e riscos de IAPs/ISC são limitados, com 
a maioria dos estudos relatando apenas a história natural ou a 
incidência. Em um estudo de Cancienne et al., o risco de IAPs 
em duas coortes submetidas a ATJ primária, hemofílicos e pa-
cientes com doença de von Willebrand foram comparados com 
controles pareados sem um distúrbio de coagulação [58]. Aos 
3 meses, os hemofílicos tiveram uma probabilidade 1,5 maior 
(IC 95%, 1,2 a 2,0) para IAPs, e os pacientes com doença de von 
Willebrand apresentaram 1,4 mais chances de IAPs (IC 95%, 0,9 
a 2,1). As taxas de IAP foram marcadas por seis meses para os 
dois grupos (hemofilia OR 1,6 [IC 95%, 1,4 a 2,0]) e doença de 
von Willebrand OR 1,5 (IC 95%, 1,1 a 2,0). Estudos de bancos de 
dados de grandes coortes demonstram resultados inconsistentes 
em relação às coagulopatias [18,59-61]. No entanto, esses estu-
dos não conseguiram sub analisar as patologias subjacentes (por 
exemplo, deficiência de vitamina K, doença de von Willebrand, 
etc.) responsáveis   pela coagulação anormal, portanto, apresen-
tando resultados potencialmente confusos.

Atualmente, o estudo de Cancienne et al. é o maior estudo 
comparativo que avalia diretamente os pacientes com distúrbios 
de coagulação. Pacientes com coagulopatia têm maior probabi-
lidade de IAPs devido ao aumento do risco de hemartrose. O 
manejo desses pacientes, particularmente no que diz respeito 
à profilaxia do tromboembolismo venoso (TEV), permanece 
desafiador. Pacientes com coagulopatias têm contraindicações 
relativas à artroplastia total.

Infecção Prévia da Articulação (Não Modificável)

Nível de evidência: Forte

Em um estudo de coorte retrospectiva, de Pugely et al., pa-
cientes submetidos a artroplastia total primária com história 
prévia de infecção da ferida operatória foram relatados como 
tendo uma chance maior de 5,0 (IC 95%, 2,3 a 10,9) para ISC 
quando comparados com pacientes sem história de infecções ar-

ticulares [62]. Da mesma forma, em um estudo com pacientes 
portadores de AR, a história de infecções articulares também 
resultou em aumento dos riscos para IAPs pós-operatórias (OR 
5,4; IC 95%, 1,87 a 16,14) [63]. Pacientes que relatam infecções 
prévias da articulação devem ser avaliados quanto a infecções 
ativas com a velocidade de hemossedimentação (VHS) e prote-
ína C-Reativa (PCR). A cirurgia deve ser atrasada para aqueles 
com marcadores de infecções ativas.

Infecção Ativa (Modificável)

Nível de Evidência - Forte

Infecções teciduais sistêmicas ou locais também foram asso-
ciadas à disseminação hematogênica ou direta das próteses após 
a artroplastia total [64–70]. Infecções ativas de uma articulação 
artrítica comprovadamente aumentam substancialmente as ta-
xas de IAPs após a artroplastia total [71,72]. Um estudo caso-
-controle retrospectivo constatou que a septicemia por Staphylo-
coccus estava associada a um risco aumentado de ISC (OR 4,87; 
IC 95%, 1,44 a 15,35) [73]. Radtke et al. relataram que infecções 
bacterianas sistêmicas pré-operatórias de espectro estendido 
para beta lactamase até 15 meses antes das ATQs aumentaram 
significativamente os riscos de IAP (OR 20,13) [74]. Gramma-
tico-Guillon et al. relataram que pacientes com úlceras ativas no 
pré-operatório tiveram taxas significativamente maiores de ISC 
após a artroplastia total em comparação àqueles sem úlcera (HR 
2,55; IC95% 1,94 a 3,35) [75]. Os autores também mostraram 
que os pacientes com doenças urológicas inflamatórias também 
foram apontados como tendo maiores riscos de ISC após as ar-
troplastias totais. No entanto, ensaios controlados randomiza-
dos e meta-análises indicaram que pacientes com bacteriúria 
assintomática não parecem estar sob risco aumentado para IAPs 
[76,77]. Além disso, as culturas de IAP nunca foram as mesmas 
das culturas urológicas. Grandes estudos de banco de dados e 
revisões retrospectivas de prontuários demonstraram não haver 
associação entre infecções do trato urinário e IAP [59,60,78].

Em resumo, para evitar sequelas catastróficas de IAPs, in-
fecções ativas da articulação, corrente sanguínea ou tecido local 
são uma contraindicação absoluta à cirurgia e devem ser trata-
das antes da realização de uma artroplastia total.
 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (Modificável)

Nível de Evidência: Moderada

Em um estudo de coorte que utilizou o banco de dados da 
National Inpatient Sample (NIS) entre 1998 e 2010, os pacientes 
HIV + demonstraram uma probabilidade significativa de desen-
volver ISC (OR 2,78; IC 95%, 1,15 a 6,72) [79]. Um estudo seme-
lhante de Schairer et al. também relataram uma chance maior de 
2,06 (IC 95%, 1,31 a 3,26) para IAP em pacientes com HIV/Sín-
drome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), mas não especi-
ficaram diferenças entre as duas coortes. Os efeitos tornaram-se 
mais evidentes no estudo de Tan et al., que demonstrou chances 
maiores de IAP na população de pacientes com AIDS (OR 4,44; 
IC 95%, 2,47 a 7,99). Estudos de coorte mais recentes, como os 
de Capogna et al. e Lin et al., relataram apenas tendências não 
significativas para o aumento de infecções em coortes com HIV 
(OR 3,8; IC 95%, 0,06 a 76,75) em comparação aos pacientes 
sem HIV(OR 6,6; IC 95%, 0,64 a 61,0) [80-82]. Argumenta-se 
que essas discrepâncias podem ser o resultado de melhores te-
rapias e protocolos antiretrovirais para o HIV.

A infecção concomitante com hepatite deve ser investigada 
e abordada em todos os pacientes com HIV. A incidência estima-
da de infecção concomitante por hepatite C é de 23,2 a 37,0% e 
por hepatite B é de 10,1 a 24,0% [80,83]. Em um estudo de ban-
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co de dados Medicare de coorte correspondente, realizado por 
Kildow et al., os pacientes foram estratificados por infecções de 
hepatite concomitantes: (1) HIV, (2) vírus da hepatite B (HBV), 
(3) vírus da hepatite C (HCV), (4) HIV com HBV ou HCV e (5) 
controles HIV (-) pareados [84]. Ao examinar apenas pacientes 
com HIV (+), IAPs em 90 dias após ATJ / ATQ e 2 anos após 
ATQ não foram significativamente diferentes dos controles de 
HIV (-). Por outro lado, os riscos de IAP no HIV (+) com HBV 
(+) ou HCV (+) foram elevados aos 90 dias pós ATJ (OR 2,32; IC 
95%, 1,27 a 4,25), 2 anos pós ATJ (OR 2,17; IC 95%, 1,48 a 3,18) 
e 2 anos pós ATQ (OR 2,67; IC 95%, 1,59 a 4,47) quando com-
parados aos controles HIV (-) e HBV (-) e HCV (-) pareados.

     Similarmente, em uma meta-análise de IAPs em pacien-
tes somente HIV (+)  versus HIV com hemofilia, a hemofilia 
conferiu um valor 5,28 maior (IC 95%, 2,24 a 11,98) para IAP 
[85]. Uma análise separada também foi realizada, examinando 
os efeitos do HIV com e sem terapia antiretroviral altamente ati-
va (HAART) para IAP [85]. Pacientes que receberam HAART 
tiveram um risco significativamente reduzido (OR 0,12; IC 95%, 
0,03 a 0,44) para IAPs [57].

     As recomendações atuais em relação às artroplastias to-
tais em pacientes com HIV indicam que todos os pacientes a 
serem submetidos à artroplastia total devem iniciar terapia HA-
ART imediatamente, independentemente da contagem de CD4 
+ e da carga viral. Os pacientes com HIV não tratados são abso-
lutamente contraindicados para as artroplastias totais. No entan-
to, devido à logística dos estudos clínicos, nenhum estudo até o 
momento conseguiu adequadamente correlacionar, estratificar 
ou controlar adequadamente as contagens de CD4 + e as cargas 
virais do HIV em relação aos desfechos da IAPs. Recomenda-se 
que os pacientes em terapia HAART mantenham uma contagem 
pré-operatória de CD4 + de pelo menos ≥ 200.

 Colonização por MRSA (Modificável) 

Nível de Evidência: Forte

     Os resultados em relação à colonização por Staphylo-
coccus aureus resistente à meticilina (MRSA) em pacientes com 
artroplastia total foram estudados principalmente em amostras 
pequenas, com desfechos altamente variáveis. Kalmeijer et al. 
determinaram que a colonização nasal de alto nível de S. aureus 
foi um fator de risco independente significativo com uma taxa 
de risco (RR) de 16.0 (IC 95%, 3.1 a 82.2) para o desenvolvi-
mento de uma ISC por S. aureus [86]. Estudos subsequentes 
também demonstraram que pacientes com ATQ colonizados por 
MRSA têm um risco relativo elevado de ISC de 4,46 (IC 95%, 
1,12 a 17,82; 5,26 vs. 1,17%) quando comparados a coortes não 
colonizadas [87]. Da mesma forma, em pacientes com ATJ, o RR 
para ISC foi de 5,61 (IC 95%, 1,81 a 17,38; 7,32 vs. 1,3%). Uma 
análise retrospectiva de pacientes com IAP relatou que a colo-
nização por S. aureus teve uma chance maior de 3,97 (IC 95%, 
1,49 a 10,54) para IAP em comparação com os grupos controle 
[88]. Além disso, constatou-se que a colonização por S. aureus 
tem um efeito aditivo com o uso de tabaco, cirurgia de revisão 
e/ou IMC ≥ 30 kg/m2, aumentando o risco em 3 a 12 vezes aos 
dos controles [89]. Vários estudos prospectivos e revisões siste-
máticas na literatura ortopédica e de cirurgia geral têm relatado 
que a triagem rápida e descolonização de portadores nasais de S. 
aureus na admissão são eficazes [90,91].

     O rastreamento e o tratamento do S. aureus são rápidos, 
baratos e simples e devem ser realizados em todos os pacientes 
antes da cirurgia. Um pequeno número de pacientes não respon-
de ao tratamento e permanece como portador crônico. Embora 
o risco permaneça elevado para IAP, a colonização contínua por 
S. aureus é uma contraindicação relativa para a artroplastia total 
primária eletiva, mas pode ser tratada com vancomicina local in-

traoperatória. No entanto, o uso de vancomicina deve ser equili-
brado pelo risco de lesão renal aguda [92].
 
Outras Colonizações Bacterianas da Pele Não-MRSA (Modi-
ficável)

Nível de Evidência: Forte

A preparação pré-operatória da pele à base de clorexidina 
foi proposta como um método de redução de ISC. Em um en-
saio clínico randomizado por Kapadia et al., o uso de esponjas 
impregnadas com clorexidina na noite anterior ou na manhã da 
admissão reduziu a taxa de IAP de 1 ano em 2,5% (2,9 vs. 0,4%) 
quando comparado ao padrão anterior de conduta. (OR 8,15; IC 
95%, 1,01 a 65,6) [93]. Resultados semelhantes foram observa-
dos em um estudo de coorte retrospectivo anterior (na mesma 
instituição) [94,95], bem como na população de pacientes de 
cirurgia geral [96].

Doença Hepática

Nível de Evidência: Forte

Hepatites (Modificável)

Um estudo retrospectivo de Kuo et al. observando 3.435 pa-
cientes com ATJ no Banco de Dados Longitudinal do Seguro de 
Saúde de Taiwan relataram que homens com HBV tiveram um 
risco 4 vezes maior (OR 4,32; IC 95%, 1,85-10,09) de IAP em 
comparação àqueles sem HBV [97]. O risco de IAP foi maior 
de 6 meses a 1 ano após ATJ (HR 18,7; IC 95%, 1,90 a 184) e 
diminuiu após o primeiro ano (HR 4,8; IC 95%, 1,57 a 14,7). Os 
autores não relataram diferenças nas incidências de IAP entre 
pacientes sem HBV no primeiro mês. A presença ou ausência 
de cirrose e infecção pelo HCV não influenciaram ainda mais 
os riscos de IAP nesses pacientes. Curiosamente, o HBV não au-
mentou significativamente o risco de IAP para as mulheres.

Em um estudo de controle pareado retrospectivo, de 77 
HCV (+) artroplastias totais, não houve diferença nas incidên-
cias de IAP em pacientes com HCV (+) versus HCV (-) [98]. 
No entanto, das duas infecções no grupo HCV (+), ambas foram 
infecções profundas que exigiram reoperação. Enquanto as duas 
infecções, no grupo controle, foram apenas infecções superfi-
ciais tratadas com antibióticos intravenosos. Quando a coorte de 
HCV foi estratificada pela progressão da doença, a incidência de 
IAPs foi notadamente marcante em pacientes cuja doença pro-
grediu para fibrose (21 vs. 0%). Kildow et al. revisaram 22.663 
pacientes de artroplastia total utilizando o banco de dados Pearl-
Diver Medicare e encontraram aumento dos riscos de IAPs  em  
pacientes com HCV (+) aos 90 dias (OR 1,96; IC 95%, 1,53 a 
2,50) e 2 anos (OR 1,93; IC 95%, 1,66 a 2,25), assim como em 
pacientes HBV (+) aos 2 anos (OR 1,66; IC 95%, 1,06 a 2,59) 
[99]. Apesar de não serem diretamente comparados entre si, a 
infecção concomitante pelo HIV parece aumentar ainda mais 
as taxas de infecção. Com novos tratamentos para o HCV, será 
importante observar os efeitos da resolução do HCV e dos resul-
tados das IAPs.
 
Cirrose Hepática (Modificável)

     Para delinear os efeitos da cirrose versus hepatite, Jian et 
al. realizaram um estudo de coorte de controle pareado usando 
880.786 pacientes com artroplastias totais do banco de dados 
do NIS [82]. Quando comparados aos controles, os pacientes 
HBV (+) sem cirrose não apresentaram risco aumentado para 
IAP (1,22 FC; IC 95%, 0,77 a 1,95), enquanto os pacientes com 
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HCV (+) sem cirrose tiveram duas vezes maior risco para IAP 
(HR 2,33; IC 95%, 1,97-2,76), e pacientes com cirrose tiveram 
2,42 maiores chances de IAP (IC 95%, 1,87 a 3,12). Em um gran-
de estudo do banco de dados dinamarquês por Deleuran et al., 
infecção profunda em um ano foi maior em pacientes cirróticos 
do que controles pareados (OR 1,65; IC 95%, 0,61 a 3,56; 3,1 
versus 1,4%) [100].

Outros pequenos estudos retrospectivos sobre cirrose he-
pática demonstraram resultados mistos. Seol et al. compararam 
retrospectivamente 71 pacientes cirróticos submetidos a artro-
plastia total eletiva contra controles não cirróticos [101]. Ape-
nas uma tendência não significativa de aumento de IAPs (13,5 
vs. 5,6%) e ISC (17,6 vs. 2,8%) foi encontrada. Também foi nota-
do que a maioria dos pacientes que tiveram complicações cirúr-
gicas tinham maior probabilidade de ter comorbidades crônicas 
(por exemplo, DRC, diabetes e hipertensão). Outros estudos 
mais antigos relataram um aumento nas taxas de complicações 
da ferida após artroplastias totais eletivas em pacientes com do-
ença hepática assintomática e cirrose avançada [102,103]. Da 
mesma forma, um pequeno estudo de Cohen et al. sugeriu que 
certos subgrupos de pacientes cirróticos, especificamente Chil-
d-Pugh A e B, podem com segurança se submeter à artroplastia 
total eletiva sem aumento do risco de eventos adversos [104].
 
Transplante (Não Modificável)

Em relação aos pacientes que recebem transplante de fíga-
do, o risco relativo de IAP permanece um tópico controverso, 
com muitos estudos, mas sendo apenas séries de casos. Duas 
séries de casos relataram uma taxa global de IAP de 3,2 a 3,6% 
[105,106]. Um estudo de coorte realizado por Ledford e colegas 
relatou que os transplantes de órgãos aumentaram substancial-
mente os riscos de ISC ou IAP (3,2%), mas não houve diferenças 
entre os grupos [106]. Um estudo, que utilizou a base de dados 
do NIS, comparou os resultados de 4.493 pacientes de artroplas-
tia total com história de transplante de órgãos e revelou que o 
transplante hepático apresentou maiores riscos de infecções de 
feridas e ISC (OR 3,90; IC 95%, 1,4 a 3,9) em comparação com 
transplantes de rim, coração, pulmão e pâncreas [57].

HBV, HCV, cirrose e transplante hepático são contraindica-
ções relativas à cirurgia. No entanto, tanto o HCV como a cirrose 
se apresentam como fatores de risco potencialmente modificá-
veis, com o advento das imunoterapias do HCV e das cirurgias 
de transplante, respectivamente. Evidências preliminares apon-
tam para o tratamento do HCV antes da artroplastia total. Além 
disso, o grau de cirrose hepática e os riscos potenciais podem 
ser avaliados com base na eficácia dos fatores de coagulação. De-
vido à falta de evidências conclusivas, nenhuma recomendação 
pode ser dada a favor ou contra a imunoterapia para o HCV, para 
a otimização da cirrose ou para o transplante hepático antes da 
artroplastia total. Os exames hepáticos e de coagulação devem 
ser avaliados em pacientes com doença hepática em estágio ter-
minal, e a cirurgia deve ser adiada caso sejam notadas coagulo-
patias.
 
Anticoagulação Crônica (Não Modificável)

Nível de evidência: Fraco

Em um estudo de caso-controle combinado de Simpson et 
al., a terapia crônica com warfarina pré-operatória em pacientes 
de ATJ levou a: aumento substancial na formação de hemato-
ma em 48 horas (26,8 versus 7,3%), infecções superficiais (16,8 
versus 3,3%), infecções profundas (6,0 vs 0%) e retorno para a 
sala de cirurgia para limpeza cirúrgica (4,7 contra 0,7%) [107]. 
A análise de subconjuntos de pacientes que utilizaram transi-
toriamente a heparina demonstrou taxas de infecção profundas 

acentuadamente mais altas quando comparadas com pacientes 
que continuaram com a warfarina. Um estudo semelhante de 
caso-controle pareado de pacientes de ATQ também relatou au-
mento nas taxas de infecções profundas (9 versus 2,2%) e infec-
ções superficiais (13,5 vs. 2,2%) [108].

Devido à ausência de evidências sólidas e conclusivas ou di-
retrizes de conduta, recomenda-se que os pacientes em terapia 
com warfarina sejam avaliados quanto a outros fatores de risco 
e otimizados adequadamente para minimizar os riscos de IAP. 
Pacientes em uso de warfarina que transitoriamente necessitem 
usar heparina devem fazê-lo apenas se for absolutamente neces-
sário, evitando o uso se possível. Novos estudos são necessários 
para examinar a relação entre infecção e a Razão Normalizada 
Internacional (INR), bem como os análogos da heparina moder-
na (por exemplo, inibidores do fator Xa).

Consumo de Álcool (Modificável)

Nível de evidência: Forte

Uma meta-análise recente descobriu que o uso de álcool 
teve um risco duas vezes maior de IAP após a artroplastia to-
tal (OR 1,88; IC 95%, 1,32 a 2,68) [44]. Wu et al. relataram re-
sultados semelhantes em um estudo retrospectivo de pacientes 
chineses submetidos a artroplastia total (OR 2,95; IC 95%, 1,06 
a 8,23) [45]. Um grande estudo, retrospectivo, de controle com-
binado de 880.786 pacientes do banco de dados estaduais de pa-
cientes internados mostrou que o uso de álcool aumentou signi-
ficativamente o risco de IAP após artroplastia total (HR 1,64, IC 
95%, 1,38 a 1,95) e representou um fator de risco aditivo quando 
concomitante à cirrose. [82]. Grammatico-Guillon et al. anali-
saram retrospectivamente 32.678 pacientes do banco de dados 
de um Hospital Regional Francês e descobriram que o abuso de 
álcool foi correlacionado com um aumento significativo no risco 
de ISC (HR 2,47, IC 95%, 1,67-3,63) [75]. O maior impacto do 
abuso de álcool nas taxas de IAPs foi demonstrado por Radtke 
et al. [74]. Após rever retrospectivamente 566 ATQs, o abuso 
de álcool aumentou as chances de IAP em 5,59 (IC 95%, 1,14-
27,33) dentro de 18 meses após a cirurgia. O consumo de álcool, 
portanto, demonstrou claramente aumentar o risco de IAP para 
pacientes submetidos a artroplastia total (18,59–61) [109,110]. 
Embora não haja um período definido de cessação do consumo 
de álcool antes da artroplastia total, sugeriu-se pelo menos qua-
tro semanas de abstinência para reverter as anormalidades fisio-
lógicas associadas ao uso excessivo de álcool que predispõem 
os pacientes a maior risco de morbidade pós-operatória [111].

O consumo de álcool deve ser avaliado caso a caso. O consu-
mo excessivo de álcool é um fator de risco modificável e é uma 
contraindicação relativa para as artroplastias totais eletivas até 
que os pacientes permaneçam abstêmios por um período míni-
mo de quatro semanas. Entretanto, pacientes que permanecem 
funcionais em boa situação socioeconômica podem não necessi-
tar de adiamento cirúrgico.
 
Tabagismo (Modificável)

Nível de evidência: Forte

Uma revisão recente relatou que 18% da população dos EUA 
são fumantes, colocando-os em um Risco Relativo de infecção 
profunda após a artroplastia total 3,5 vezes maior do que a po-
pulação em geral [112]. O uso de tabaco está crescendo na po-
pulação obesa com oito vezes mais risco de infecção comparado 
aos não obesos, não fumantes [88]. Em um estudo de Maoz et 
al., o uso de tabaco, colonização por S. aureus e IMC ≥ 30 kg/m2 

foram aditivos em seus riscos para IAP (OR 12,76; IC 95%, 2,47 
a 66,16) [89]. Um estudo de coorte pareado 2:1 relatou taxas 
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de complicação cirúrgica significativamente maiores (3,6%) em 
fumantes em comparação com não-fumantes (0%). Além disso, 
a maioria das artroplastias totais de revisão realizadas na coor-
te de fumantes foi secundária à infecção [113]. Em seu estudo 
de base de dados ACS NSQIP, Duchman et al. descreveram um 
aumento significativo no risco de complicações da ferida após 
artroplastia total em usuários de tabaco (OR 1,47; IC 95%, 1,21-
1,78) [114]. Em um grande estudo de banco de dados compará-
vel, Kremers et al. apresentou resultados semelhantes com um 
risco aumentado de ISC em fumantes (HR 1,7; IC 95%, 1,1 a 
2,6) [115]. Embora Singh et al. não encontraram uma diferença 
significativa na taxa de ISC em fumantes, os autores relataram 
um risco substancial para IAPs quando comparado a um grupo 
controle não fumante pareado (HR 2,28; IC 95%, 0,99 a 5,27) 
[116]. Sahota et al. realizaram uma análise de escore de corres-
pondência de 12.588 pacientes com artroplastia total no banco 
de dados ACS NSQIP para avaliar os efeitos do tabagismo em 
complicações no pós-operatório de 30 dias. A taxa de compli-
cação cirúrgica global de 30 dias foi maior em fumantes, com 
2,5% em comparação com 1,4% em não fumantes (OR 1,84; IC 
95%, 1,21-2,80). Os fumantes também exibiram uma taxa mar-
cadamente mais alta de ISC profunda com 30 dias (1,1%) em 
uma coorte combinada ATQ/ ATJ. Após a análise de subgrupos, 
os fumantes apresentaram incidências substancialmente maio-
res de ISCs profundas com 30 dias após ATQs (1,3%) e ISCs su-
perficiais com 30 dias após ATJs (1,8%) [117]. Um estudo de 
coorte prospectivo, baseado em registro hospitalar, de Gonzalez 
et al. constataram que os fumantes atuais tinham maiores taxas 
de IAP no período pós-operatório de um ano do que os ex fu-
mantes, ambos significativamente mais elevados do que os que 
nunca fumaram (HR 1,8; IC 95%, 1,04 a 3,2). Após o primeiro 
ano da cirurgia, os riscos de IAPs diminuíram ligeiramente, mas 
permaneceram significativamente elevados em comparação aos 
que nunca fumaram (HR 1,12; IC 95%, 0,64 a 2,04) [118]. Uma 
meta-análise de seis ensaios clínicos randomizados demonstrou 
que a cessação do tabagismo teve uma redução relativa do risco 
de 41% das complicações pós-operatórias totais. No mesmo es-
tudo, os autores reuniram dados de 15 estudos observacionais e 
descobriram que os pacientes que interromperam o tabagismo 
antes da cirurgia diminuíram as complicações da cicatrização 
(RR 0,73; IC 95%, 0,61 a 0,87) [119]. Por outro lado, Azodi et al. 
relataram que os pacientes que fumavam um maior número de 
maços por ano resultaram em um aumento significante no risco 
de complicações pós-operatórias [120]. Além disso, após o ajus-
te da análise logística multivariada, o grupo de tabagismo mais 
intenso teve um aumento de 121% no risco de complicações sis-
têmicas (OR 2,21; IC 95%, 1,28 a 3,82). O tabagismo representa 
um fator de risco independente e modificável que aumenta sig-
nificativamente os riscos de ISC / IAPs quando associado a ou-
tras comorbidades. Portanto, o tabagismo ativo, especialmente o 
uso em maior quantidade do tabaco, representa uma contraindi-
cação relativa à artroplastia total até ser incluído em um progra-
ma de cessação do tabagismo por pelo menos quatro semanas. 

Abuso de Drogas Intravenosas (Modificável)

Os usuários de drogas injetáveis (UDI) podem frequente-
mente apresentar HIV, potencializando riscos que são proble-
máticos no tratamento. Estudos anteriores retrospectivos des-
creveram um aumento de quatro vezes na artrite séptica de 
articulações nativas em pacientes UDI versus pacientes não UDI 
[121,122]. Um estudo retrospectivo de Lehman et al. relataram 
taxas mais altas de IAPs em pacientes UDI e/ou HIV (+) [123]. 
UDI também apresentaram quase duas vezes maior incidência 
de IAPs (25%) em comparação com pacientes apenas HIV (+) 
(14%). Quando o HIV estava presente no UDI, as taxas de IAPs 
aumentaram para 40%. Estudos mais recentes confirmaram que 
o uso de drogas injetáveis era um fator de risco significativo 

para ATQs e resultou em maior chance de IAPs em cirurgia or-
topédica [109,124]. Os riscos das IAPs permanecem bem além 
da artroplastia total primária e impactam substancialmente os 
procedimentos de revisão. Su et al. relataram uma sobrevida es-
timada em 25%, livre de taxas de reinfecção, por dois anos em 
pacientes UDI em comparação com 96% em pacientes controle 
com ATQ de revisão [125]. Pitta et al. realizaram um estudo de 
coorte prospectivo de 405 falhas de ATJ primária [126]. Seu es-
tudo demonstrou que o uso de drogas injetáveis era um fator de 
risco significativo para a falha da ATJ e correlacionou com um 
aumento de cinco vezes no risco de cirurgia de revisão. Duas re-
visões retrospectivas de UDI com 1 ano de ATQ e ATJ descreve-
ram taxas de falha tão altas quanto 50%, procedimentos de revi-
são complicados e uma taxa de amputação de 17% [127,128]. As 
taxas inaceitáveis   de IAP, levando a procedimentos complexos 
de salvamento e altas taxas de insucesso após cirurgias primá-
rias e de revisão, tornam a indicação de artroplastia total em UDI 
inconsistente, representando uma contraindicação absoluta. Os 
pacientes devem ser encaminhados para programas apropriados 
de aconselhamento de drogas e devem ser proposta a cirurgia 
somente após permanecerem abstinentes do uso de drogas por 
um período mínimo de um ano.

Osteonecrose (Não Modificável)

Nível de evidência: Moderado

Evidências em relação à osteonecrose e sua relação com 
ISC/IAP são altamente conflitantes. Atualmente, os três estu-
dos identificados nesta revisão sistemática foram todos deri-
vados do Registro Total de Substituição Permanente de Arti-
culações da Kaiser (TJRR). Em dois estudos de Namba et al., 
métodos semelhantes foram aplicados para avaliar os efeitos da 
osteonecrose em ISC/IAPs; um teve seu foco nas ATQ enquanto 
o outro se concentrou nas ATJ [42,129]. Ambos os estudos de-
monstraram um aumento do risco de ISC/IAPs em candidatos 
à artroplastia total com osteonecrose. No entanto, um terceiro 
estudo de Singh et al. [130], que continha muitos autores coin-
cidentes com o estudo de Namba et al. e utilizou o TJRR, am-
pliando o banco de dados original de 8 anos para 11 anos, não 
encontrou aumento de ISC/IAPs em candidatos a ATQ com os-
teonecrose. Devido à evidência conflitante e ao alto potencial de 
viés dos estudos, a osteonecrose do quadril não é um forte fator 
de risco para ISC/IAP em candidatos a artroplastia total.

Idade (Não Modificável)

Força da evidência: Moderada

Há evidências inconsistentes a respeito da contribuição da 
idade para o aumento dos riscos de IAP. A meta-análise de Chen 
e colegas não mostrou associações entre idade e risco de infec-
ção [46]. Em uma análise combinada de oito estudos, a idade 
(como uma exposição contínua) não foi associada aos riscos de 
IAP [19]. No entanto, os resultados de dois estudos sugeriram 
que pacientes com 75 anos ou mais tinham um risco aumentado 
de ISC após ATQ primárias [131,132].

Sexo (Não Modificável)

Força da evidência: Moderada

Os efeitos do gênero sobre os riscos das IAPs têm sido in-
consistentes. Enquanto alguns estudos sugerem que os homens 
correm maior risco de desenvolver IAPs após a artroplastia to-
tal, outros sugerem o contrário. Em uma análise combinada de 
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oito estudos, Chen et al. demonstraram que os homens tinham 
um maior risco de infecção após ATJ do que as mulheres [46]. 
Recente análise multivariada agrupada de 28 estudos confirma a 
evidência emergente [19].

Etnia (Não Modificável)

Força da evidência: Forte

Análises agrupadas mostram que populações negras e his-
pânicas têm riscos aumentados de desenvolver IAP/ISC, quando 
comparadas a populações brancas [42,61,133].

Local de Moradia (Não Modificável)

Força da evidência: Limitada

Um estudo relatou o aumento do risco de infecções para 
pacientes que residem em locais rurais, em oposição aos locais 
urbanos na China [45]. No entanto, isso pode ser o resultado do 
sistema de atendimento de um país, em oposição à localização 
geográfica.

Artroplastia do Quadril versus Joelho (Não Modificável)

Força da evidência: Forte

Em comparação com ATQs, as ATJs foram consistentemen-
te associadas ao aumento do risco de IAP/ISC [73,134].

Baixo peso (Modificável)

Força da Evidência: Forte

Três estudos compararam categorias de baixo peso (IMC 
<18,5 kg/m2) versus IMC normal versus excesso de peso e não 
encontraram associações com IAP [13,14,129].

Hipertensão (modificável)

Força da evidência: Forte

A análise agrupada de quatro grandes estudos de banco de 
dados com controles pareados não mostrou evidências signifi-
cativas de associações entre hipertensão e os riscos de IAP/ISC 
[18,59,60,135].

Status Socioeconômico (Não Modificável)

Força da evidência: Forte

Evidências consistentes mostraram que uma baixa renda 
estava associada ao aumento dos riscos de IAP/ISC [136-138].

Eletrólitos (Modificáveis)

Força da evidência: Forte

Não houve evidência significativa de associações entre os 
desequilíbrios eletrolíticos e os riscos de IAP/ISC [18,62].

Depressão (Modificável)

Força da evidência: Forte

Evidências sugerem que história de depressão e psicose está 
associadas a riscos aumentados de IAPs após a TJA [18,59,60].

Corticosteroides (Modificáveis)

Força da evidência: Moderada

Uma meta-análise anterior de quatro estudos sugeriu que 
uma história de terapia com corticosteroides estaria associada 
ao aumento dos riscos de IAP após ATJ [46]. Em uma análise 
combinada de cinco estudos, Zhu et al. também demonstrou 
que a terapia com esteroides está associada a riscos aumentados 
de IAP após a artroplastia total [48]. Na mais recente análise 
agrupada de 10 estudos, os resultados foram consistentes com 
as evidências anteriores [19].

Doença Cardiovascular (DCV) (Modificável)

Força da evidência: Forte

Uma análise conjunta de sete estudos que relataram acha-
dos inconsistentes mostrou que a história de DCV estava asso-
ciada ao aumento dos riscos de IAP/ISC após artroplastia total 
[59,60,78,139–143]. Em uma análise conjunta de estudos que 
avaliaram insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e arritmias 
cardíacas como fatores de risco, foram demonstradas associa-
ções significativas [5,18,59,60,133].

Doença Vascular Periférica (DVP) (Modificável)

Força da Evidência: Forte

Uma análise combinada de seis estudos demonstrou que 
história prévia de DVP está associada ao aumento dos riscos de 
IAP/ISC [5,18,59,60,82,144].

Doença Pulmonar (Modificável)

Força da evidência: Forte

A presença de doenças pulmonares crônicas permanece 
discutível. Embora a análise conjunta de quatro estudos que 
avaliaram as associações de doença pulmonar crônica com ris-
co de IAP não demonstrassem nenhuma evidência de associa-
ção [5,59–61], dois estudos relataram associações consistentes. 
Com relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, especifica-
mente, um aumento no risco de IAP/ISC foi observado em uma 
análise conjunta de quatro estudos [3,73,133,135].

Artrite Reumatoide (AR) (Modificável)

Força da evidência: Moderada

Uma análise combinada de sete estudos demonstrou que a 
AR está associada a riscos aumentados de IAP após ATJ [46]. 
Em outra análise agrupada de sete estudos, Zhu et al.  demons-
trou que a AR está associada a riscos aumentados de IAP [48]. 
Descobertas de uma recente análise conjunta de 13 estudos con-
firmam as evidências [19].
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Malignidade (Não Modificável)

Força da evidência: Forte

Uma história de câncer ou malignidade foi associada ao 
aumento do risco de IAP/ISC após artroplastia em uma análise 
conjunta de sete estudos [18,59–61,73,145,146]. No entanto, 
evidências sobre associações entre tumores metastáticos e ris-
cos de IAP/ISC foram limitadas e inconsistentes [5,18,59,60].

Cirurgia Articular Prévia (Não Modificável)

Em uma análise agrupada de cinco estudos, uma história de 
cirurgia articular prévia (versus nenhuma cirurgia articular pré-
via) foi associada com um risco três vezes maior de IAP [19]. 
Quando comparadas com artroplastias primárias, as artroplas-
tias de revisão foram associadas a riscos aumentados de IAP em 
uma análise combinada de cinco estudos [19]. Dois estudos re-
lataram história prévias de infecção articular com associação ao 
aumento do risco de IAP, mas esses achados foram baseados em 
análises univariadas [3,63].

Fragilidade (Modificável)

Força da evidência: Moderada

Um único estudo de alta qualidade relatou aumento dos 
riscos de IAP comparando pacientes frágeis com pacientes não 
frágeis [147].

Anemia (Modificável)

Força da evidência: Forte

Evidências consistentes mostraram que a anemia pré-ope-
ratória estava associada ao aumento dos riscos de IAP/ISC após 
as artroplastias totais [5,59,60,148].

ASA (Não Modificável)

Força da evidência: Forte

Um grau de ASA > 2 foi associado a um aumento dos ris-
cos de IAP/ISC; este dado foi consistente em todos os estudos 
[42,89,129,131,133,134].

Índice de Comorbidade de Charlson (Modificável)

Força da evidência: Forte

Embora as exposições não sejam comparáveis   e, portanto, 
não podem ser agrupadas, há evidências consistentes de que um 
Índice de Comorbidade de Charlson mais alto está associado a 
um risco aumentado de IAP/ISC [136,137,149].

Osteoartrite (Não Modificável)

Força da evidência: Forte

Evidências agrupadas de sete estudos não mostraram asso-
ciações significativas de osteoartrite com os riscos de IAPs após 
artroplastias totais [42,109,129,130,150, 151].

Artrite Pós-traumática (Não Modificável)

Força da evidência: Forte

A análise agrupada de três estudos não mostrou evidência 
de associação entre artrite pós-traumática e riscos de IAP/ISC 
[42,129,152].

Procedimentos Odontológicos (Não Modificáveis)

Força da evidência: Limitada

Em dois estudos que avaliaram as associações de procedi-
mentos odontológicos com riscos de IAP, não houve evidência 
significativa de associação [45,145].

Neurológico (Modificável)

Força da evidência: Forte

A história de doença neurológica, como hemiplegia/para-
plegia, foi associada a riscos aumentados de IAP/ISC em uma 
análise conjunta de quatro estudos, com achados inconsistentes 
[59-61]. Os resultados foram os mesmos para demência e IAP/
ISC [59,60,73].

Hipercolesterolemia (Modificável)

Força da evidência: Forte

Nenhum dos estudos que avaliaram as associações da hiper-
colesterolemia e úlcera péptica com os riscos de IAP mostrou 
evidências de associações [18,59,60].

Doença Valvar (Não Modificável)

Força da evidência: Forte

Evidências quanto às associações entre valvulopatias e ris-
cos de IAP/ISC foram limitadas e inconsistentes [18,59-61]. 
Na análise conjunta, não houve evidência significativa de IAP/
ISC associada a história de distúrbios circulatórios pulmonares 
[5,59–61], história de hipotireoidismo [18,59,60,153] ou histó-
ria de abuso de drogas [18,59,60].

Transfusão (Não Modificável)

Força da evidência: Forte

     Os pacientes que recebem transfusões de sangue alogê-
nico têm um risco aumentado de IAP/ISC [5,134,154–156]; en-
tretanto, as evidências são limitadas para transfusões de sangue 
autogênicas [5]. A profilaxia com varfarina ou heparina de baixo 
peso molecular para tromboembolismo venoso foi associada a 
riscos aumentados de IAP [157,158].

Materiais e Métodos: Os estudos relativos aos fatores de ris-
co relacionados ao hospedeiro foram analisados   usando o Pub-
Med, ScienceDirect e Web of Science, com uma restrição de data 
de 1º de janeiro de 2013 a 23 de fevereiro de 2018. As seguintes 
consultas de pesquisa e seus resultados estão listados na tabela 
a seguir:
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Esses resultados foram importados posteriormente para o 
Mendeley Reference Management Software (Elsevier, Amsterdã, 
Holanda) e 347 duplicatas foram removidas. Estes resumos fo-
ram então importados para o Rayyan (Instituto de Pesquisa de 
Computação do Qatar, Doha, Qatar) para posterior triagem de 
títulos e resumos pelos autores J.E.F. e Z.C. Dos 1.365 resumos 
coletados, 1.126 foram excluídos devido ao tema incorreto dos 
estudos, língua estrangeira ou baixa qualidade do estudo (rela-
tos de casos e séries de casos sem grupos comparativos). Dos 
resumos restantes, 239 permaneceram para a revisão de arti-
gos em texto completo com a avaliação da qualidade do estudo, 
utilizando as diretrizes de metodologia de orientação clínica e 
revisão sistemática da Academia Americana de Cirurgiões Orto-
pédicos (AAOS) [159]. O Risco Relativo, Odds Ratios e Hazard 
Ratios, bem como as incidências e significâncias estatísticas, fo-
ram utilizados para avaliar os resultados de infecções relaciona-
das à prótese articular.

Uma revisão sistemática separada foi realizada por S.K. As 
fontes de dados incluíram Medline, Embase, Web of Science, 
Cochrane Library e listas de referência de estudos relevantes 
desde o início até 15 de fevereiro de 2018. Estudos de interesse 
foram estudos longitudinais (estudos observacionais e ensaios 
clínicos randomizados controlados) que avaliaram as associa-
ções de fatores relacionados ao paciente e o risco de ISC e/ou 
IAP em pacientes submetidos a procedimentos ortopédicos. Das 
7.177 citações potencialmente relevantes, 69 estudos foram fi-
nalmente incluídos nesta revisão. Nenhum RCT (ensaio clínico 
randomizado) relevante para o tópico de revisão foi identificada.

Quais fatores modificáveis   e não modificáveis   do hospedeiro 
contribuem para o aumento do risco de IAP/ISC?

Fatores de risco modificáveis   do hospedeiro para IAP/ISC 
nas artroplastias totais:

• Infecção ativa
• Alcoolismo
• Doença cardiovascular

 º Insuficiência Cardíaca Congestiva
 º Arritmia cardíaca

• Doença Renal Crônica
• Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
• Transtornos do Enxerto
• Depressão
• Diabetes Mellitus

PubMed

ScienceDirect

Web of Science

(“arthroplasty, replacement, hip”[MeSH Major Topic] OR “arthroplasty, replacement, knee”[MeSH Major 
Topic]) OR (“knee”[TITLE] OR “hip”[TITLE]) AND (“arthroplasty”[TITLE] OR “replacement”[TITLE]) 
AND (“infection”[MeSH Major Topic] OR “deep infection”[TITLE] OR “PJI”[TITLE] OR “Prosthetic Joint 
Infection”[TITLE] OR “Periprosthetic Joint Infection”[TITLE] OR “Surgical Site Infection”[TITLE] OR 
“SSI”[TITLE]) NOT (“autobiography”[Publication Type] OR “comment”[Publication Type] OR 
“congresses”[Publication Type] OR “dictionary”[Publication Type] OR “editorial”[Publication Type] OR 
“interview”[Publication Type] OR “lectures”[Publication Type] OR “legal cases”[Publication Type] OR 
“legislation”[Publication Type] OR “letter”[Publication Type] OR “news”[Publication Type] OR “newspaper 
article”[Publication Type] OR “patient education handout”[Publication Type] OR “periodical 
index”[Publication Type] OR “personal narratives”[Publication Type] OR “technical report”[Publication 
Type] OR “webcasts”[Publication Type]) AND “last 5 years”[PDat] AND English[lang]

Pub-date > 2012 e TÍTULO-RESUMO-PALAVRA CHAVE (((“hip arthroplasty” OR “hip replacement”) OR 
(“knee arthroplasty” OR “knee replacement”)) AND infection)

((TI=((“hip arthroplasty” OR “hip replacement” OR “knee replacement” OR “knee arthroplasty”) AND
(infection OR PJI OR SSI)))) AND Idioma:(English) AND TIPO DE DOCUMENTO: (Article OR Abstract of
Published Item OR Data Paper OR Database Review OR Early Access OR Review)

Total

510

956

246

1712

Base de Dados ResultadosTermos de Pesquisa / Filtros

 º  HbA1c
 º  Glicose Sérica 

• Abuso De Drogas
• Doença renal em estágio terminal 
• Fraqueza
• HIV / AIDS
• Imunossupressão
• Injeção intra-articular de corticosteroides/viscossuple-

mentação 
• Doença renal
• Desnutrição
• Colonização por MRSA
• Obesidade
• Doença Vascular Periférica
• Psicose
• Artrite reumatoide
• Colonização da pele

 º MRSA / MSSA
• Fumo
• HCV não tratado

Fatores de risco não modificáveis   do hospedeiro para IAP/
ISC nas artroplastias totais:

• Idade
• ASA > 2
• Cirurgia bariátrica
• Anticoagulação Crônica
• Gênero
• Hemiplegia / Paraplegia
• HBV
• Osteonecrose
• Cirurgia Prévia da Articulação
• Infecção Articular Prévia 
• Infecção Prévia
• Transplante

Além de identificar os fatores de risco pertinentes para as 
IAPs, qual é o risco total aceitável para pacientes submetidos às 
artroplastias totais? A Ferramenta de Avaliação de Risco de Rea-
dmissão (RRAT) foi desenvolvida especificamente para reduzir 
a incidência de readmissões hospitalares evitáveis   em pacientes 
submetidos a artroplastia total eletiva [160]. A RRAT inclui oito 
fatores de risco distintos e usa uma pontuação ponderada para 
quantificar o risco de readmissão de um paciente (por exemplo, 
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colonização por MRSA - 3 pontos, tabagismo - 1 ponto, IMC ≥ 
40 - 3 pontos, etc.). Com quase 45% das readmissões sendo devi-
das à ISC, o RRAT é uma ferramenta poderosa para identificar e 
otimizar pacientes com risco de IAP. Apesar do desenvolvimen-
to dessa poderosa ferramenta, ainda é necessária uma discussão 
sobre um corte de risco eticamente e financeiramente aceitável 
para a IAP.

Quando o risco relativo acumulado de infecção devido à 
quantidade de comorbidades (modificável, não modificável ou 
uma combinação) torna-se inaceitável para prosseguir com um 
artroplastia total?

Exemplos:
• Fatores de risco modificáveis   que são contraindica-

ções absolutas (FRM absolutos): HIV não tratado, gli-
cemia sérica ≥ 200, sepse ativa, infecção articular ativa, 
injeções intra articulares três meses antes do procedi-
mento, uso ativo de drogas intravenosas, obeso mórbi-
do (IMC ≥ 50 kg/m2).

• Fatores de risco modificáveis   que são contraindica-
ções relativas (FRM Relativa): Obesidade, HbA1c 
elevada, tabagismo, pacientes com alto risco de queda, 
câncer não metastático, desnutrição, hepatite C.

• Fatores de risco não modificáveis   que são contrain-
dicações absolutas (FRNM Absoluto): Hipertensão 
pulmonar.

• Fatores de risco não modificáveis   que são contrain-
dicações relativas (FRNM relativo): sexo, idade, he-
miparesia, câncer metastático, distúrbios do sangue, 
hemofilia, von Willebrand, infecção prévia da articula-
ção operatória, transplante de fígado, transplante renal  
hepatite B.
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QUESTÃO 2: O diagnóstico de artrose pós-traumática está associado a riscos aumentados de in-
fecções do sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs) após artroplastia?

RECOMENDAÇÃO: Sim. A artroplastia total para pacientes com artrose pós-traumática do quadril ou joelho apresenta maiores riscos de 
desenvolvimento de ISC/IAP. A incidência é marcadamente maior em pacientes com cirurgias prévias e implantes retidos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 1%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
A artrose sintomática do quadril, joelho e tornozelo foi re-

latada como secundária a causas traumáticas em 12% dos casos 
[1]. Existem poucos estudos de alta qualidade que avaliam os 
impactos dos diagnósticos pré-operatórios sobre os riscos de 
ISC e IAP. No entanto, numerosos estudos avaliaram os resul-
tados clínicos e radiográficos após as artroplastias para artrose 
pós-traumática, mas muitas vezes sem um grupo de comparação 
[1-14]. Além disso, estudos demonstraram que a artroplastia 
total do joelho (ATJ) com implantes retidos de uma fratura do 
planalto tibial está associada a maior incidência de IAP em com-
paração à ATJ para pacientes sem materiais retidos [15].

     Bala et al. avaliaram complicações cirúrgicas entre 3.509 
pacientes submetidos à ATJ por artrose pós-traumática, em 
comparação com 257.611 controles do banco de dados Medicare 
com pelo menos dois anos de acompanhamento [1]. Eles des-
cobriram que os pacientes com artrose pós-traumática tinham 
um risco de 4,93% de infecção profunda, comparado a um risco 
de 2,93% no grupo primário de osteoartrose, para uma razão de 
chances (OR) significativa de 1,72 (IC 95%, 1,47 a 2,01). Peder-
sen et al. usaram o Registro Nacional Dinamarquês para avaliar o 
risco de revisão devido à infecção entre 9.380 pacientes subme-
tidos à artroplastia total do quadril (ATQ) devido a artrose após 
fratura proximal do fêmur em comparação com 63.318 pacien-
tes controles submetidos à ATQ para osteoartrose primária [16]. 
Os pacientes pós-traumáticos com ATQ tiveram uma taxa de 
0,94% de infecções profundas, em comparação com 0,70% para 
os pacientes com osteoartrose primária, para uma diferença não 
significativa no risco relativo ajustado de 1,46 (IC 95%, 0,99 a 
2,17). Resultados semelhantes foram observados no Registro 
de Artroplastia de Joelho da Dinamarca, que observou revisões 
mais frequentes em pacientes com artrose pós-traumática no jo-

elho [17]. Estudos de banco de dados também têm sido usados   
para identificar fatores de risco para ISC/IAP, que mostraram 
taxas mais altas de infecção em pacientes com diagnóstico de 
artrose pós-traumática [18,19].

Saleh et al. realizaram uma revisão sistemática de ATJ para 
o tratamento de artrose pós-traumática que incluiu 16 estudos 
prospectivos e retrospectivos [10]. Os desfechos primários fo-
caram nos escores de função clínica. As taxas entre a população 
que relatou infecção como complicação totalizaram 20,9% para 
infecções superficiais (62/296 no total de pacientes) e 16,5% 
para infecções profundas (67/405 no total de pacientes). Ne-
nhum grupo de comparação estava disponível para análise entre 
esses estudos. Essas proporções são maiores do que a maioria 
das taxas publicadas de IAPs para ATJ realizadas por osteoartro-
se primária. Da mesma forma, uma revisão sistemática avaliou 
os desfechos das ATQs após fratura do acetábulo e observou que 
o risco de infecções nas ATQs nesses casos era maior do que 
o das artroplastias convencionais do quadril, especialmente em 
pacientes com múltiplas cirurgias anteriores e com implantes re-
tidos na região acetabular [20].

Outros estudos apresentam proporções de IAPs secundárias 
entre pacientes pós-traumáticos e pacientes com osteoartrose 
primária. Ge et al. realizaram uma revisão retrospectiva de 27 
pacientes que foram submetidos a ATJ após fratura periarticular 
em comparação com 45 pacientes que tinham uma história de 
lesão dos tecidos moles sobre o joelho sem fratura [3]. Um pe-
queno número de IAPs foi relatado com duas infecções superfi-
ciais relatadas em cada grupo (7,4% vs. 2,3%) e quatro infecções 
profundas no grupo com fratura (15%) em comparação a zero 
no grupo com lesão de partes moles. Lunebourg et al. relataram 
resultados funcionais após as ATJ. Eles compararam 33 pacien-
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tes com história de fraturas periarticulares com 407 controles 
primários de osteoartrose [6]. Nenhuma infecção superficial foi 
relatada no grupo pós-traumático em comparação com uma no 
grupo de osteoartrose primária (0,02%), enquanto duas infec-
ções profundas foram relatadas no grupo pós-traumático (6,1%) 
comparado a zero no grupo com osteoartrose primária. Scott et 
al. avaliaram os desfechos clínicos das ATJ após as fraturas do 
planalto tibial em 31 pacientes, em comparação com uma coorte 
combinada de 93 pacientes com osteoartrose primária [12]. Eles 
relataram quatro infecções superficiais no grupo pós-traumáti-
co (12,8%) em comparação com uma no grupo de osteoartrose 
primária (1%). Eles relataram uma infecção profunda em cada 
grupo (3,2% vs. 1%). Morison et al. realizaram um estudo caso-
-controle retrospectivo de pacientes submetidos a ATQ após fra-
tura do acetábulo versus uma coorte pareada de pacientes que 
receberam ATQ para osteoartrose primária ou necrose avascular 
[21]. Os autores observaram que pacientes com fratura acetabu-
lar prévia tinham maior probabilidade de desenvolver infecções.

Outros estudos apenas relataram taxas de infecção para 
os pacientes pós-traumáticos sem um grupo de comparação. A 
proporção de pacientes com infecção nesses estudos variou de 
3,2 a 26,7% para infecção superficial e 3,2 a 20% para infecção 
profunda [2,4,5,7-9,11,13,14,22]. Apenas um estudo avaliou os 
riscos de IAPs após ATQs. Todos os outros estudos incluídos fo-
caram em IAPs após ATJ como um resultado primário ou secun-
dário. Concluímos que uma taxa de IAP após artroplastia para 
pacientes pós-traumáticos é provavelmente maior do que para 
as artroplastias secundárias à osteoartrose primária. No entanto, 
poucos estudos estão avaliando este tópico como um desfecho 
primário, e a maioria deles tem um número limitado de eventos 
de infecção disponíveis para análise.
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QUESTÃO 3: Quais marcadores nutricionais são mais sensíveis e específicos para infecções de 
sítio cirúrgico e infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)? A melhora no estado nutricio-
nal reduz o risco de ISC/IAP?

RECOMENDAÇÃO: A albumina sérica <3,5 g/dL demonstrou ser um fator de risco independente para ISC/IAP após artroplastia total da 
articulação em múltiplos estudos de larga escala. No entanto, outros marcadores nutricionais são pouco estudados. Atualmente, não há 
evidências suficientes para provar que a correção dos marcadores nutricionais pré-operatórios reduz os riscos de ISC/IAP subsequentes. 
Apesar da ausência de tais evidências, reconhecemos a importância de um estado nutricional otimizado antes da artroplastia total arti-
cular para reduzir os riscos de ISC/IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 98%, Discordam: 1%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
     Está bem estabelecido que a desnutrição está associada 

ao aumento do risco de uma série de resultados adversos após 
as artroplastias totais, incluindo problemas de cicatrização de 
feridas, maior tempo de internação e IAP [1-3]. A prevalência 
de desnutrição em pacientes submetidos a procedimentos orto-
pédicos tem sido relatada tão alta quanto 50% [4]. Contudo, não 
é claro quais os marcadores nutricionais são mais sensíveis e es-
pecíficos para ISC e IAP. Valores séricos e medidas antropomé-
tricas têm sido utilizados para determinar o estado nutricional. 
     Os marcadores séricos comumente utilizados como marca-
dores de desnutrição incluem concentração sérica de albumina 
<3,5 g/dL, contagem total de linfócitos (CTL) sérica <1500 cé-
lulas/m3 e transferrina sérica <200 mg/dL. Outros marcadores 
séricos, incluindo a pré- albumina sérica, foram discutidos na 
literatura nutricional, mas os níveis de desnutrição foram mal 
definidos na literatura ortopédica.

     Gherini et al. avaliaram a albumina sérica pré-operatória 
e os níveis de transferrina em pacientes submetidos a artroplas-
tia primária total de quadril (ATQ) e descobriram que o retardo 
na cicatrização de feridas estava associado ao menor nível de 
transferrina sérica pré- operatória (226 mg/dl em casos com-
plicados versus 262 mg/dL naqueles que não tiveram nenhuma 
complicação) [5]. Alfargieny et al. descobriram que a albumina 
sérica, mas não a CTL sérica, era um preditor independente de 
IAP após ATQ primária [6]. Outros estudos recentes também 
identificaram a albumina sérica como um preditor independente 
de ISC e IAP [2,6-12]. Estudos de 37.173 pacientes submetidos a 
artroplastia total do joelho (ATJ) e 49.475 pacientes submetidos 
a ATQ no banco de dados do ACS NSQIP descobriram que a al-
bumina <3,5 g/dL foi um forte preditor independente de ISC 
e mortalidade, mais significativo do que a obesidade [8,13]. A 
taxa de ISC superficial foi de 2,14% em pacientes com hipoalbu-
minemia versus 0,71% em pacientes com albumina sérica nor-
mal após ATQ e 1,27 versus 0,64% após ATJ. A taxa de ISC pro-
funda foi de 0,38% em pacientes com albumina sérica ≥ 3,5 g/
dL versus 0,12% em pacientes com hipoalbuminemia após ATJ e 
0,71 versus 0,27% na ATQ [8,13].

     Na revisão da artroplastia total, a baixa albumina sérica 
também foi considerada um fator de risco independente para 
ISC e IAP pós-operatória. Yi et al. avaliaram as associações en-
tre desnutrição, soltura séptica e infecção aguda ocorrida após 
as artroplastias totais de revisão. Os parâmetros nutricionais 
utilizados foram albumina sérica, CTL e transferrina. Eles des-
cobriram que na presença de um ou mais parâmetros alterados 
sugestivos de desnutrição, existe associação com IAPs crônicas 
e infecções agudas no pós-operatório [2]. Bohl et al. descobri-

ram que os pacientes submetidos a revisão de artroplastias totais 
com hipoalbuminemia apresentavam probabilidade duas vezes 
maior de desenvolver IAP em 30 dias do que aqueles com albu-
mina sérica> 3,5 g/dL [11].

     Medidas antropométricas como circunferência da pantur-
rilha, circunferência muscular do braço e prega cutânea tricipi-
tal têm sido utilizadas para identificar a desnutrição em pacien-
tes ortopédicos, mas os pontos de corte são pouco definidos e as 
correlações com ISC e IAP não estão bem estabelecidas [14-17]. 
     A albumina sérica é o marcador nutricional mais estudado 
em pacientes submetidos a artroplastia total. Devido às corre-
lações entre estado nutricional e complicações pós-operatórias, 
os pacientes com suspeita de desnutrição devem ter parâmetros 
nutricionais avaliados antes da artroplastia eletiva. No entanto, 
atualmente, existem evidências inadequadas para determinar se 
a correção dos marcadores resultam em taxas reduzidas de ISC 
e IAP.
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QUESTÃO 1: Qual triagem infecciosa pré-operatória deve ser realizada em pacientes submetidos 
a revisão de artroplastia de quadril ou joelho decorrentes de soltura presumidamente asséptica?

RECOMENDAÇÃO: Além de um histórico completo, obtenção de imagens radiográficas e realização de um exame físico minucioso, 
todos os pacientes com falha de artroplastia do quadril ou joelho aguardando uma cirurgia de revisão, devem ter medidos a velocidade 
de hemossedimentação (VHS) e a proteína C-reativa (PCR) sérica. Pacientes com alto índice de suspeita de infecção devem ser consi-
derados para investigação suplementar.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 96%, Discordam: 4%, Abstenção: 0% (Unânime, Consenso Muito Forte)

1.2. PREVENÇÃO: MITIGAÇÃO DOS RISCOS

JUSTIFICATIVA
Embora existam muitas etiologias que podem causar dor e 

insucesso após artroplastia total, a infecção é a causa mais co-
mum de falha na artroplastia total do joelho (ATJ) e a tercei-
ra causa mais comum de falha na artroplastia total do quadril 
(ATQ) [1,2]. A avaliação de pacientes com artroplastia dolorosa 
começa com uma história completa, exame físico e imagem ra-
diográfica articular específica.

Pacientes com bacteremia recente, drenagem prolongada 
pela ferida operatória após a cirurgia, múltiplas cirurgias na 
mesma articulação, história de infecção articular periprotética 
(IAP), história de infecções do sítio cirúrgico da mesma articu-
lação, comorbidades que resultam em um estado imuno-com-
prometido (isto é, diabetes mellitus, artropatia inflamatória, 
etc.) ou pacientes com riscos aumentados de penetração da bar-
reira cutânea (e.g., drogas endovenosas, úlceras da pele, estase 
venosa crônica, etc.) devem ser considerados em maior risco 
para IAP [3]. Os achados do exame físico sugestivos de IAP in-
cluem eritema articular, calor ou derrame atraumático grande.

Radiografias simples devem ser obtidas para todos os pa-
cientes com artroplastia dolorosa. É útil comparar radiografias 
em série. Achados radiográficos simples que devem aumentar 
as suspeitas de IAP incluem sinais de soltura precoce, osteólise 
precoce, reação periosteal e trato sinusal transcortical [4,5]. No 
entanto, é importante observar que as radiografias raramente 
são diagnósticas de IAP, e podem frequentemente ser normais 
no contexto da infecção.

A infecção pode ser uma causa oculta de dor após a artro-
plastia. Portanto, o rastreamento para IAP deve ser realizado 
em todos os pacientes com artroplastia dolorosa de quadril ou 

joelho. Um teste de triagem bem-sucedido deve ter alta sensibi-
lidade, estar amplamente disponível e ter boa relação custo-be-
nefício. Marcadores inflamatórios séricos têm sido a base para 
o rastreamento de IAPs na artroplastia total dolorosa [3-9]. A 
VHS e PCR séricas provaram ser ferramentas de triagem efi-
cazes para as IAPs devido à sua alta sensibilidade, ampla dis-
ponibilidade e custo-eficácia [10–18]. Usando VHS e PCR em 
combinação, otimiza-se a sensibilidade e os valores preditivos 
negativos [10,13,14,17–20].

É importante notar que os níveis de VHS e PCR abaixo 
dos limites estabelecidos não excluem definitivamente a 
possibilidade de IAP [10,13,20]. Isto é especialmente verdadeiro 
em pacientes com organismos de crescimento lento como o 
Cutibacterium acnes (C. acnes) [21]. Também é verdade que pa-
cientes com marcadores sorológicos elevados não possuem IAP 
definitivamente. Recomenda-se que, na presença de sorologia 
elevada e/ou alta suspeita clínica de IAP, mesmo na presença 
de sorologia normal, seja realizada a aspiração articular [3,5,7].

Existem algumas limitações adicionais no rastreamento 
utilizando marcadores inflamatórios. A VHS, especialmente, e 
a PCR estão normalmente elevadas nos primeiros períodos pós-
-operatórios. Pacientes com níveis elevados de íons metálicos 
também podem apresentar níveis elevados de VHS e PCR, crian-
do um quadro de diagnóstico nebuloso [9]. Em um esforço para 
superar essas deficiências, outros biomarcadores séricos foram 
estudados para o diagnóstico das IAPs. A interleucina-6 (IL-6) 
é uma citocina produzida por monócitos, macrófagos e células 
T ativadas e tem demonstrado ser um biomarcador altamente 
sensível e específico para IAP. No entanto, viés de seleção, va-
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riáveis   de confusão e tamanhos pequenos dos estudos limitam 
sua ampla adoção [11,22-24]. Em um estudo recente, Shahi et 
al. avaliaram o D-dímero sérico (subproduto fibrinolítico) como 
marcador da IAP. Em seu estudo, o D-Dímero superou tanto a 
VHS quanto a PCR individualmente e quando combinados em 
termos de sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de 
IAP [20]. Embora promissor, este foi o primeiro estudo a anali-
sar o papel do D-dímero neste cenário.

É claro que existe a necessidade de testes de triagem 
sorológica mais específicos e precisos para o diagnóstico da IAP. 
O futuro é promissor, uma vez que o papel dos novos marcadores 
séricos está sendo avaliado. Até que um marcador sérico mais 
preciso seja introduzido, recomendamos que qualquer paciente 
com suspeita de diagnóstico de IAP seja rastreado por meio de 
testes séricos para inflamação, a saber, PCR e VHS. Também se 
deve considerar o uso do dímero D como um potencial teste 
sérico suplementar.
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JUSTIFICATIVA
O papel da artroplastia total (AT) em pacientes com artrite 

séptica prévia não está claramente definido. O número de va-
riáveis envolvidas nesses casos faz com que todos os estudos 
atuais, baseados em coorte, sejam difíceis de comparar estatisti-
camente. Essas variáveis incluem idade de início da artrite sép-
tica (criança versus adulto), comprometimento da articulação 
séptica com ou sem envolvimento de osteomielite, tipo de ar-
ticulação infectada (joelho versus quadril), operação realizada 
(um estágio versus dois estágios) , tempo entre a artrite séptica 
e a AT ou tempo entre os estágios para procedimentos em dois 
estágios, e o agente inicial causando artrite séptica (tuberculo-
se vs. bacteriana). Essas variáveis, entre outras, são importantes 
porque contribuem para uma heterogeneidade substancial entre 
os pacientes que estão sendo tratados sob o termo geral de ter 
artrite séptica prévia.

Estudos prévios frequentemente agruparam pacientes com 
diferentes quantidades dessas variáveis e relataram resultados 
de baixa potência e inconclusivos. Realizamos uma revisão sis-
temática da literatura [1-51] incluindo estudos que compararam 
diretamente essa população de pacientes àqueles submetidos 
à AT primária, na mesma instituição pelos mesmos cirurgiões, 
para avaliar se os pacientes com artrite séptica prévia têm ou não 
um risco aumentado de IAP (39). Um estudo de caso-controle 
com 36 pacientes no total (18 em cada coorte) não encontrou 
diferenças significativas nas taxas de infecção entre pacientes 
submetidos a AT para osteoartrite e aqueles com artrite séptica 
prévia [39]. Este estudo foi limitado pela sua pequena amostra 
e, como os autores sugerem, são necessários amostras maiores 
para fazer uma declaração precisa sobre as taxas comparativas 
de IAP.

Na maior série publicada até hoje, Kim et al. revisaram 170 
pacientes (85% infectados com Estafilococos aureus) submeti-
dos à artroplastia total do quadril em um estágio (ATQ) com 
infecção quiescente (média 33 anos pós-infecção), todos com 
artrite séptica na infância [30]. Nesta série, todos os pacientes, 
com exceção de um (dois quadris), tiveram ATQ pelo menos 10 
anos após a artrite séptica e os únicos quadris que foram compli-
cados por IAP após ATQ foram aqueles dois quadris que tiveram 
um período assintomático de sete anos. Os autores recomenda-
ram que um intervalo de 10 anos seja o mínimo necessário para 
se realizar uma ATQ após artrite séptica (30). Em contraste, 
outra grande coorte de Seo et al. relataram 62 pacientes (42% 
de cepas de Staphylococcus resistentes à meticilina) submetidos 
a artroplastia total de joelho em um estágio (ATJ) após perío-

do médio de 4 anos, todos com artrite séptica de início na vida 
adulta, com índice de IAP de 9,7% [43]. Jerry et al., avaliaram 65 
pacientes (20 com osteomielite e 45 com artrite séptica) subme-
tidos a ATJ em um estágio com média de período quiescente em 
ambos os grupos de 18 anos [25]. As séries relataram taxas de 
IAP de 15% na coorte de osteomielite e 4% no grupo artrite sép-
tica [25]. Todos esses estudos demonstram a heterogeneidade 
da literatura atual sobre esse tema.

Em pacientes submetidos à ATQ por artrite tuberculosa, os 
períodos quiescentes recomendados antes da ATQ variam de 
imediato a 10 anos [29,38,46], no entanto, a reativação tem sido 
relatada mesmo em casos operados após um período quiescente 
de 37 a 40 anos [50]. Assim, como parte da avaliação pré-ope-
ratória, apenas pacientes que completaram o período completo 
de tratamento antituberculoso (TAT) foram considerados para 
a ATQ. Uma recente revisão sistemática da ATQ na tuberculose 
do quadril por Tiwari et al. [51] concluiu que o TAT deve ser 
administrado por pelo menos duas semanas no pré-operatório 
e continuada por 6 a 18 meses de pós-operatório para minimi-
zar as taxas de reativação. O estudo também indicou que os pa-
cientes com fístulas ativas devem ser desqualificados para serem 
submetidos a ATQ em um estágio e devem ser submetidos a pro-
cedimento em dois estágios [51].

Devido às limitações da literatura atual, as análises estatís-
ticas realizadas nesses estudos, nessa época, restringiram-se às 
taxas de infecção agrupadas e ponderadas, incluindo 1.300 ATs 
(Tabela 1). A fim de abordar o problema da heterogeneidade, 
subdividimos a coorte em subgrupos, incluindo procedimentos 
de um estágio e dois estágios, artrite séptica com início na idade 
adulta e artrite séptica com início na infância (<18 anos), etc. 
Esses dados demonstram uma taxa de IAP de 8,26% para ATJs 
e uma taxa de 5,20%   para ATQs, enquanto a articulação séptica 
bacteriana e a articulação séptica tuberculosa alcançaram taxas 
de IAP em torno de 6%. Em seguida, subdividimos a coorte pelo 
tipo de tratamento (procedimento de um estágio versus proce-
dimento de dois estágios) e, em seguida, realizamos as análises 
dividindo cada um desses dois grupos (Tabela 2). Ponderação e 
agrupamento dos dados dessa maneira permitiram análises mais 
homogêneas, mas não foram possíveis divisões adicionais den-
tro de cada uma dessas coortes devido às limitações de tamanho 
da amostra. Como mencionado, a estatística comparativa não foi 
possível nessas taxas de infecção devido às limitações nos dese-
nhos dos estudos individuais.

Concluindo, os pacientes com artrite séptica prévia subme-

Autores: Saravanan Sankaranarayanan Arumugam, Elie Ghanem, 
Gwo-Chin Lee, Segei Oshkukov, Viktor Voloshin, Kyle H. Cichos

QUESTÃO 2: A artrite séptica prévia (aeróbica, anaeróbica, fúngica, tuberculosa) de uma arti-
culação predispõe os pacientes a um risco aumentado de infecção articular periprotética (IAP) 
subsequente a uma artroplastia na mesma articulação? Se sim, quanto tempo após uma artrite 
séptica prévia a artroplastia eletiva pode ser realizada na mesma articulação? 

RECOMENDAÇÃO: Sim. Uma artrite séptica prévia em uma articulação predispõe a mesma articulação à IAP após a artroplastia. Na ausên-
cia de evidências concretas, recomendamos que a artroplastia seja postergada pelo menos até o término do tratamento com antibiótico e 
resolução dos sinais clínicos de infecção, mas não antes três meses a partir do evento inicial. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTOS DOS DELEGADOS: Concordam: 87%; Discordam: 9%; Abstenção 4% (Grande Maioria, Consenso Forte) 
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tidos à AT na mesma articulação apresentam um aumento na 
taxa de infecção em comparação com os pacientes submetidos 
à AT primária sem artrite séptica prévia. A recomendação a 
seguir baseia-se em dados limitados atualmente disponíveis: o 
tratamento da artrite séptica por artroplastia usando o seguinte 
protocolo (AT em dois estágios no caso de artrite ativa / em evo-
lução e AT em um estágio no caso de artrite quiescente) pode 

Todos estudos, agrupados (n=1300)

AT em um estágio, agrupadas (n=1.020)

AT dois estágios, agrupadas (n=28o)

Artrite séptica bacteriana, agrupadas (n=977)

Artrite séptica por TB/micoplasma, agrupadas (n=323)

Artrite séptica do adulto, agrupadas (n=717)

Artrite séptica na infância, agrupadas (n=583)

Artrite séptica do quadril para ATQ, agrupadas (n=1.037)

Artrite séptica do joelho para ATJ, agrupadas (n=263)

Total de AT Primaria (literatura) [1-6]

5,96%

5,14%

8,70%

5,84%

6,09%

8,35%

2,18%

5,20%

8,26%

0,4%-1,5%

4,24 a 7,94

3,31 a 7,36

5,77 a 12,49

3,97 a 8,05

2,94 a 10.28

6,48 a 10,55

1,16 a 3,70

3,50 a 7,21

5,30 a 12,15

ND

Tipo de coorte agrupada (n) Taxa de IAP (Mesma articulação) IC 95%

TABELA 1. Taxas de IAP para AT após artrite séptica prévia na mesma articulação

IAP, infecção articular periprotética; AT, artroplastia total; IC. Intervalo de confiança; TB, tuberculose;
ATQ, Artroplastia total do quadril, ATJ Artroplastia total do joelho; ND, não disponível

produzir bons resultados funcionais. Este é o único estudo até 
o momento que compara diretamente as ATs de um e dois está-
gios, demonstrando taxas de controle de infecção de até 87% na 
artrite séptica ativa/em evolução e até 95% na artrite quiescen-
te. A literatura ainda carece de ensaios clínicos randomizados de 
tamanho apropriado ou estudos comparativos de caso-controle 
prospectivos para melhor suportar essas recomendações.

Idade na AS

Taxa de IAP

Tipo Infecção

Taxa de IAP

Procedimento

Taxa de IAP

Início no 
adulto           

(n = 437)

8,12%

TB 
(micoplas

ma)
(n = 314)

6,32%

ATQ                 
(n = 807)

4,08%

IC 95%

5,78 a 11,01

IC 95%

2,97 a 10,82

IC 95% 

2,36 a 6,23

Início na 
infância           

(n = 583)

2,18%

Bacteriana         
(n = 706)

4,54%

ATJ               
(n = 213)

8.62%

IC 95%

1,16 a 3,70

IC 95%

2,51 a 7,13

IC 95%

5,27 a 13,12

Início no 
adulto           

(n = 280)

8,70%

TB (mico)
(n = 9)

0.00%

ATQ           
(n = 230)

9,14%

IC 95%

5,77 a
12,49

IC 95%

ND

IC 95%

 
5,83 a
13,49

Início na 
infância           
(n = o)

ND

Bacteriana     
(n = 271)

8,98%

ATJ
(n = 50)

6.91%

IC 95% 

ND

IC 95%

5,95 a 12,88

IC 95%

1,86 a 16,98

Todas Artrites Sépticas para ATs (n=1300)

Procedimento em Um Estágio Procedimento em Dois Estágios

TABELA 2. Taxas de infeção por estágio, subdividida por grupos para diminuir a heterogeniedade.

AT, artroplastia total; AS, artrite séptica; lC, interval de cnfiança; IAP, infecção articulara periprotética; TB, tuberculose;
ATQ, artroplastia total do quadril; ATJ, artroplastia total do joelho; ND, não disponível 
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QUESTÃO 3: Quais indicadores/métricas obrigariam o cirurgião a realizar a artroplastia de res-
secção e colocação de espaçador com antibiótico, postergando a artroplastia, em paciente com 
artrite séptica prévia, com indicação de artroplastia primária?

RECOMENDAÇÃO: Pacientes com artrite séptica ativa ou osteomielite crônica do quadril ou joelho podem ser mais bem tratados com 
uma artroplastia em dois estágios. Evidências sugerem um risco limitado de recidiva de infecções após uma artroplastia em um estágio 
na presença de artrite séptica quiescente.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 85%, Discordam: 11%, Abstenção: 4% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
Embora as doenças articulares degenerativas sejam uma 

sequela comum da artrite séptica em um quadril ou joelho, a 
incidência de artrite séptica é relativamente baixa. Portanto, os 
cirurgiões ortopédicos não se deparam regularmente com a di-
fícil decisão sobre os tratamentos da doença articular degene-
rativa em pacientes com artrite séptica prévia. Devido à baixa 
incidência, nos deparamos com uma escassez de literatura para 
orientar nossas decisões de tratamento.

No relato de desfechos, a literatura tem diferenciado entre 
artrite séptica / osteomielite ativa e quiescente do quadril ou 
joelho. Pacientes com artrite séptica / osteomielite quiescente 
freqüentemente tinham uma história distante de infecções e a 
investigação sorológica, aspirado sinovial e exames de imagem 
não demonstraram sinais de infecções ativas. Dada a diferencia-
ção feita na literatura, revisamos as duas diferentes populações 
de pacientes com quadril e joelho

Entre os relatos de artroplastia total de quadril (ATQ), sete 
publicações com 98 quadris e nove publicações com 398 quadris 
foram identificadas relatando artrite / osteomielite de quadril ati-
va ou quiescente, respectivamente (Tabela 1). Todos os relatos de 
infecções ativas do quadril foram tratados exclusivamente com 
artroplastia em dois estágios, demonstrando uma recidiva de in-
fecção de 10,2%. Ao contrário das infecções ativas do quadril, to-
das as infecções quiescentes do quadril foram tratadas com artro-
plastia em um estágio com uma recorrência de infecção de 1,5%. 
     Ainda menos publicações são disponíveis sobre artroplastias 
totais de joelho (ATJ), das quais sete publicações com 46 joelhos 
e cinco publicações com 89 joelhos relatando artrite séptica / os-
teomielite ativa e quiescente do joelho, respectivamente (Tabela 
2). Entre os relatos de infecções ativas no joelho, todos, exceto 
três joelhos, foram tratados com artroplastia em dois estágios, 
apresentando uma recorrência de 4,7% de infecção, enquanto 
os três joelhos tratados com artroplastia em um estágio não ti-
veram recidivas. Semelhante a infecções do quadril quiescentes, 
todas infecções quiescentes do joelho foram tratadas com artro-
plastia em um estágio e tiveram recorrência de 4,5% de infecção. 
     A literatura sugere a realização de artroplastia em dois es-
tágios de rotina para infecções ativas no momento da artro-
plastia e artroplastia em um estágio para infecções quiescen-
tes no momento da artroplastia. Embora as taxas de infecções 
sejam relativamente baixas utilizando esses parâmetros, há 
dados inversamente limitados sobre as taxas de falha após 
uma artroplastia em um estágio com uma infecção ativa e ne-
nhum dado sobre artroplastia em dois estágios para infec-
ções quiescentes. Como resultado, é possível que essas reco-
mendações possam mudar com pesquisas futuras adicionais. 
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QUESTÃO 4: Uma artroscopia prévia da articulação do quadril aumenta os riscos de infecções 
cirúrgicas locais ou periprotéticas (ISC/IAPs) subsequentes em pacientes submetidos à artro-
plastia total do quadril eletiva (ATQ)?

RECOMENDAÇÃO: Não há evidências de que uma artroscopia prévia do quadril aumente o risco subsequente de ISC/IAPs em ATQ 
eletiva.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 11%, Abstenção: 0% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
O uso da artroscopia do quadril para o tratamento de vários 

problemas intra-articulares ou extra-articulares ganhou popula-
ridade na última década [1,2]. A artroscopia do quadril é conhe-
cida por ser um método seguro e eficaz para o tratamento do 
impacto fêmoro-acetabular (IFA) [34]. Assume-se que o manejo 
artroscópico do impacto ou patologia labral retarda o processo 
da doença degenerativa articular. No entanto, um número con-
siderável de pacientes com IFA, tratados tanto conservadora 
quanto artroscopicamente, eventualmente submenten-se a ar-
troplastia total do quadril (ATQ) [5,6]. Uma segunda cirurgia, 
em um quadril previamente operado, poderia ser complicada 
pela formação de fibrose e mudanças na anatomia neurovascu-
lar. Além disso, o potencial de contaminação do quadril durante 
a artroscopia do quadril pode, potencialmente, predispor o pa-
ciente a ISC/IAP após ATQ.

Diversos estudos avaliaram os resultados funcionais e clí-
nicos da ATQ após artroscopia do quadril ipsilateral [17-12]. 
Todos os estudos sobre esse assunto foram estudos caso-contro-
le, concentrando-se principalmente nos resultados funcionais e 
clínicos. Os estudos disponíveis não têm número suficiente de 
pacientes para determinar o risco de ISC /IAP após artroscopia 
prévia. Zingg et al. (7) compararam três grupos de pacientes. 
Um grupo consistiu de 18 pacientes que foram submetidos a 
ATQ após artroscopia prévia do quadril ipsilateral, comparados 
com dois grupos controle com um mínimo de um ano de acom-
panhamento. Um grupo controle recebeu abordagem e implan-
tes idênticos; e o outro grupo foi pareado para idade, Índice de 
Massa Corporal (IMC) e classificação de Charnley. Em sua coor-
te de casos, apenas um paciente teve uma infecção superficial da 
ferida devido a um granuloma de sutura que resolveu com anti-
bioticoterapia. Eles relataram que a artroscopia prévia do qua-
dril não influencia negativamente o desempenho ou o desfecho 
clínico de curto prazo da ATQ.

Nam et al. [12] compararam 43 pacientes que receberam ar-
troplastia tipo resurfacing do quadril após artroscopia prévia do 
quadril a um grupo controle de 86 pacientes pareados na razão 
de 1: 2. Vários resultados clínicos e funcionais foram avaliados 
em diferentes períodos de tempo, de seis semanas, três meses, 
seis meses, um ano e as visitas de acompanhamento mais recen-
tes. Nenhuma diferença final foi relatada em escores funcionais, 
amplitude de movimento ou complicações, incluindo infecção 
no final do seguimento

Haughom et al [10], avaliaram 42 quadris submetidos a ATQ 
após artroscopia prévia do quadril com seguimento médio de 3,3 
anos e os compararam a uma coorte de ATQ primária pareada 
por idade, sexo e IMC (1: 2). Nenhuma diferença significativa 
foi observada no pós-operatório pelo Harris Hip Scores (HHS), 
taxas de complicações ou revisões. Um paciente em cada grupo 

teve uma IAP e foi submetido a uma revisão.
Charles et al (9), compararam 39 pacientes submetidos a 

ATQ após artroscopia de quadril a um grupo de pacientes pa-
reados por idade, sexo e índice de massa corporal, submetidos 
a ATQ sem artroscopia prévia do quadril. Os grupos não apre-
sentaram diferenças estatisticamente significativas em termos 
de de infecções periprotéticas superficiais ou profundas no pós-
-operatório em um seguimento mínimo de um ano (média de 
52 meses).

Em um estudo recente, Perets et al. (11) compararam 35 pa-
cientes com ATQ com história de artroscopia prévia do quadril a 
um grupo de controles pareados 1: 1. Os critérios de pareamento 
foram idade, sexo, índice de massa corporal, acesso cirúrgico e 
cirurgia assistida por robótica. Eles avaliaram pelo Harris Hip 
Scores (HHS), Forgotten Joint Score-12, Escala Visual Analógica 
(VAS), satisfação, complicações pós-operatórias e taxas de re-
operação após um acompanhamento mínimo de dois anos. No 
grupo de casos, 2 pacientes (5,7%) tiveram infecções menores 
que foram manejadas de forma não cirúrgica em comparação 
com zero infecções / complicações no grupo controle. Embora 
o grupo artroscopia prévia tenha apresentado maiores taxas de 
complicações (n = 5,14, 3X) e reoperações (n = 4,11, 4X), ape-
nas a diferença nas complicações totais aproximou-se da signi-
ficância marginal (p = 0,054). As complicações consistiram em 
infecção do trato urinário, dormência ao redor da incisão, infec-
ção menor e reação alérgica às suturas.

Com a evidência atual disponível, não podemos concluir 
que uma artroscopia prévia do quadril exponha pacientes sub-
metidos as ATQs ao maior risco de infecções. Há uma necessi-
dade de estudos com amostras maiores para estudar mais essa 
importante questão.
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QUESTÃO 5: A artroscopia prévia do joelho aumenta o risco de infecções subsequentes no local 
cirúrgico/periprostéticas do joelho (ISC / IAP) em pacientes submetidos a artroplastia eletiva?

RECOMENDAÇÃO: Não há evidências que sugiram que uma artroscopia prévia do joelho aumente o risco de posteriores ISC / IAP em 
pacientes submetidos à artroplastia total do joelho (ATJ).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 81%, Discordam: 12%, Abstenção: 7% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
A artroscopia do joelho degenerativo não é garantida, mas 

tem sido frequentemente realizada ao longo dos anos. As indica-
ções controversas incluem adultos jovens com doença articular 
degenerativa para retardar a ATJ [1,2] e em pacientes idosos para 
aliviar a dor [3,4]. A artroscopia do joelho pode ser utilizada de 
forma adequada para a remoção de corpo livre, meniscectomia, 
condroplastia, reconstrução ligamentar e como ferramenta diag-
nóstica antes da artroplastia unicompartimental do joelho [5]. A 
taxa de ATJ dentro de um ano após artroscopia do joelho é de 
10 - 12% [6-8], e aquelas após uma cirurgia ligamentar do joelho 
têm um risco maior de osteoartrite mais precoce, exigindo a ATJ 
[9]. Estudos mostraram aumento dos riscos de revisões e IAPs 
após ATJ em pacientes com procedimentos abertos prévios do 
joelho [10-12], mas as evidências para a artroscopia do joelho 
são conflitantes.

Piedade et al. avaliaram os desfechos e complicações das ATJ 
em dois estudos de coorte retrospectivos [11,13]. A primeira 
foi uma coorte de 1.119 ATJs primárias sem cirurgia prévia em 
comparação com 60 ATJ primárias com história prévia de des-
bridamento artroscópico e um seguimento mínimo de dois anos. 
Dois pacientes no grupo de artroscopia (3%) e 14 pacientes no 
grupo de ATJ primária (1,25%) tiveram IAPs subsequentes. Em-
bora esse achado não tenha sido estatisticamente significante, as 
taxas de complicações totais, de reoperações e as revisões das 
ATJs foram maiores no grupo com artroscopia prévia. Além dis-
so, os autores não encontraram correlações entre os intervalos 
entre artroscopia e ATJ (média de quatro anos) e complicações 
ou falhas (n). O segundo estudo não especificou as taxas de in-
fecções [13]. Ao olhar para os resultados gerais, Issa et al. não 
relataram desfechos negativos (função, sobrevivência e revisão) 
em ATJ após artroscopia prévia do joelho [14].

O intervalo de tempo entre artroscopia e ATJ também é im-
portante, como demonstrado por Werner et al. [8], que avalia-
ram as associações de artroscopia do joelho antes da ATJ com 

complicações pós-operatórias (infecção, rigidez e tromboembo-
lismo venoso) de um banco de dados nacional. Três coortes fo-
ram comparadas entre si e com uma coorte de idade semelhante. 
As três coortes foram: ATJ com até 6 meses (n = 681), entre 6 
a 12 meses (n = 1.301) e entre 1 a 2 anos após artroscopia de 
joelho (n = 1.069). Eles relataram que as ATJs realizadas dentro 
de 6 meses estavam associadas a taxas aumentadas de infecção 
pós-operatória, rigidez e tromboembolismo venoso.

Viste et al (6). avaliaram a longo prazo o Knee Society Scores 
(KSS), sobrevida e complicações de 160 pacientes submetidos 
à ATJ com artroscopia prévia do joelho (excluindo reconstru-
ção ligamentar) com 12 grupos controles pareados de 320 ATJs 
primárias sem cirurgia prévia. O seguimento médio foi de nove 
anos e o intervalo médio entre a artroscopia e a ATJ foi de cinco 
anos. Embora as IAPs tenham sido encontradas em dois contro-
les e três casos de artroscopia, esses achados não foram estatisti-
camente significantes (p = 0,2). Além disso, não houve diferen-
ças significativas entre os dois grupos quanto às complicações, 
amplitude de movimento e revisões. Vinte e cinco pacientes 
(15,6%) tiveram uma artroscopia do joelho dentro de um ano da 
ATJ, período no qual não houve aumento do risco de infecções, 
outras complicações, reoperações ou revisões.

Um estudo de um banco de dados nacional de 64.566 ATJs 
revelou que a reconstrução ligamentar prévia (razão de chances 
- OR = 1,85) foi um fator de risco independente para IAP num 
período de 12 meses na análise multivariada, sem informações 
sobre se esta foi aberta ou artroscópica. De forma interessante, 
a meniscectomia foi um fator de proteção independente (OR = 
0,66) no mesmo estudo [15].

Concluímos que a artroscopia prévia do joelho não parece 
aumentar a incidência de ISC / IAPs após ATJ. No entanto, a 
maioria dos estudos sobre este assunto são retrospectivos com 
pequenas coortes, dificultando a avaliação precisa do risco de 
infecção subsequente. Apenas um estudo mostrou um aumento 
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na taxa de infecção em seis meses, e isso não se repetiu na lite-
ratura. Mais estudos são necessários, e até então, os cirurgiões 
devem considerar postergar a ATJ por pelo menos seis meses 
após uma artroscopia para minimizar qualquer risco que possa 
existir, particularmente em pacientes de alto risco.
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QUESTÃO 6: Os pacientes submetidos à artroplastia total em regime ambulatorial (AT) apresen-
tam maior incidência de infecções do sítio cirúrgico / infecções periprotética (ISC/IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Não. Pacientes submetidos à artroplastia total em regime ambulatorial não apresentam maior incidência de ISC/ IAP

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 83%, Discordam: 8%, Abstenção: 9% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
IAP é uma condição séria com alto impacto em pacientes 

e cirurgiões. A principal causa de readmissão de 30 dias após 
artroplastia total do joelho (ATJ) é ISC profunda ou superficial, 
responsável por 12,1% de reinternações não planejadas [1]. ISC 
correspondem a 23,5% das reinternações não planejadas em pa-
cientes com artroplastia total do quadril (ATQ), logo atrás das 
luxações. Lovett-Carter et al. relataram que o tempo de perma-
nência hospitalar (TPH) está implicado como um fator de risco 
para ISC ou IAP, entre outros fatores, como comorbidades, sexo 
e duração do procedimento [2]. AT ambulatorial não parece ser 
vista como uma preocupação na literatura.

Em um estudo que avaliou 58.000 pacientes com ATQ pri-
mária com tempo permanência padrão, a taxa de ISC profunda 
foi de 0,2% [3]. Em um estudo mais recente, Lovett-Carter et al. 
avaliaram 742 ATQs e 816 ATJs ambulatóriais e observaram 0 e 
3 (0,36%) ISC, respectivamente [2].

Nelson et al, no período de 2005 a 2014, revisaram os dados 
coletados do Banco Nacional de Melhoria da Qualidade Cirúr-
gica (ACS NSQIP) de pacientes que foram submetidos a ATQ 
como pacientes ambulatoriais (permanência 0 dias) ou interna-

dos (permanência 1-5 dias). Um total de 63.844 pacientes com 
ATQ foram identificados, dos quais 420 (0,66%) eram pacientes 
ambulatoriais. Concluíram que os pacientes submetidos a ATQ 
ambulatorialmente não tinham risco aumentado de eventos ad-
versos em 30 dias ou reinternações e infecções, em comparação 
com os procedimentos hospitalares. ISC profundas em pacientes 
com permanência entre 1 a 5 dias foi de 0,23% e em pacientes 
ambulatoriais foi zero (p = 0,319). A taxa de ISC superficial foi 
de 0,64 vs. 0-48% (p = 0,821), respectivamente [4].

Springer et al. compararam as taxas de readmissão hospi-
talar em 30 dias para pacientes submetidos a ATs ambulatoriais 
e internados. Eles avaliaram se a permanência impactou as ta-
xas de readmissão hospitalar e os episódios de procedimentos 
não planejados. O grupo descobriu que houve apenas um caso 
de readmissão hospitalar em 137 pacientes devido a infecção 
no grupo ambulatorial (0,7%), e nenhum dos 106 pacientes no 
grupo de internação teve quaisquer episódios de procedimentos 
não planejados [5]. Eles concluíram que não foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas na readmissão em 30 
dias ou nos procedimenos não planejados. Kolisek et al. compa-
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raram os resultados de duas coortes selecionadas de 64 pacien-
tes submetidos à AT durante o mesmo período, e encontraram 
dois casos de ISC no grupo de internação contra zero na coorte 
ambulatorial [6]. Courtney et al. determinaram que as complica-
ções associadas às AT ambulatoriais versus internadas oobserva-
das no banco de dados NSQIP da ACS não foram significativas, 
especificamente para as  ISC superficiais e profundas [7].

Ao comparar custos, complicações e mortalidade entre pa-
cientes submetidos à ATJ ambulatoriais e aqueles com interna-
ção de 3 a 4 noites, Lovald et al. determinaram que a taxa de 
ISC não foi diferente em 1,9 e 2,0%, respectivamente [8]. Além 
disso, Goyal et al. realizaram um estudo multicêntrico, rando-
mizado e controlado, comparando pacientes que sofreram ATQ 
internados (108) e ambulatoriais (112). Eles não mostraram di-
ferenças nas taxas de ISC, 0,92% e 0,89% respectivamente, no 
seguimento de quatro semanas [9]. Klein et al. relataram 5 in-
fecções (0,9%) em 549 ATQs em pacientes ambulatoriais com 
seguimento de 90 dias [10], Berger et al., com o mesmo acom-
panhamento, avaliaram 25 artroplastias unicompartimentais do 
joelho e 86 ATJs ambulatoriais e encontraram apenas um caso 
de irrigação e desbridamento [11]. Bovonratwet et al., compa-
ram 956 ATJs em pacientes internados com 642 pacientes am-
bulatoriais em um seguimento de 30 dias e encontraram taxas de 
ISC de 0,85 e 0,78%, respectivamente (12).

Apenas um estudo retrospectivo, de banco de dados por 
Arshi et al., mostrou diferentes achados dos estudos mencio-
nados acima. Eles compararam 4.391 ATJs ambulatoriais versus 
128.951 ATJs internadas e observaram uma diferença significa-

tiva nas incidências de ISC de 1.21% e 0.91%, respectivamente 
[1]. Eles concluíram que os dados de um banco de dados de se-
guros privados demonstraram maiores riscos de complicações 
cirúrgicas e médicas no perioperatório, incluindo falha de com-
ponentes, ISC, rigidez do joelho e trombose venosa profunda. 
No entanto, deve-se notar que este estudo teve viés de seleção 
para seus pacientes e foi extraído  de um banco de dados que 
poderia potencialmente adicionar viés.

Basques et al. revisaram o banco de dados NSQIP da ACS 
para comparações entre alta hospitalar no mesmo dia e inter-
nações hospitalares de casos de artroplastia eletiva de quadril 
e joelho em termos de complicações pós-operatórias e taxas de 
readmissão em 30 dias [13]. Este estudo foi composto por 1.236 
casos de cirurgia no mesmo dia que foram identificados na sua 
instituição, e pareados com o mesmo número de casos do banco 
de dados. Descobriu-se que os casos ambulatoriais apresentam 
taxas de readmissão mais altas e retorno à sala de cirurgia. Em 
particular,infecções foram as causas mais comum de reinterna-
ções e retornos à sala de cirurgia. Por outro lado, o grupo de 
internação teve maior incidência de eventos tromboembólicos. 
Estas taxas de readmissão mais altas foram vistas especifica-
mente para pacientes no grupo de cirurgia de ATJ ambulatorial. 
Os fatores de risco para readmissões em 30 dias após os proce-
dimentos ambulatoriais incluem IMC> 35 kg / m2, diabetes e 
idade> 85 anos.

Em conclusão, com base nos dados disponíveis, a realização 
de ATs em regime ambulatorial parece não predispor os pacien-
tes a maior incidência de ISC / IAP.
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QUESTÃO 1: Qual o antibiótico profilático perioperatório mais adequado (agente, via e número 
de doses) para pacientes submetidos à artroplastia total (AT) primária para reduzir o risco de 
infecções subsequentes do local cirúrgico / infecções periprotéticas (ISC/IAP)?

RECOMENDAÇÃO: O antibiótico profilático perioperatório mais adequado é uma cefalosporina de primeira ou segunda-geração (ie., 
cefazolina ou cefuroxima) administrada intravenosamente dentro de 30 a 60 minutos antes da incisão com uma dose única e ajustada ao 
peso.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 80%, Discordam: 8%, Abstenção: 2% (Grande maioria, Consenso forte)

1.3. PREVENÇÃO: ANTIMICROBIANOS  SISTÊMICOS

JUSTIFICATIVA
O antibiótico profilático ideal deve ser um agente bacterici-

da contra os organismos mais comuns responsáveis por causar 
ISC/ IAPs. O agente deve estar presente nos tecidos no momen-
to inicial da incisão, com concentrações séricas adequadas aci-
ma da concentração inibitória mínima (CIM) e deve ser mantida 
durante o procedimento [1,2]. Uma cefalosporina de primeira 
ou segunda geração (i.e., cefazolina ou cefuroxima) pode ser 
usada para profilaxia perioperatória de rotina com excelente 
distribuição e boa relação custo-benefício. A Academia Ameri-
cana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS) atualmente recomenda 
o uso de qualquer um desses dois agentes em pacientes subme-
tidos a qualquer procedimento ortopédico, incluindo AT [3]. A 
profilaxia deve ter como alvo os organismos mais comuns (ou 
seja, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escheri-
chia coli e Proteus), evitando terapias de amplo espectro desne-
cessárias [4]. Glicopeptídeos, como teicoplanina e vancomicina, 
também foram introduzidos como alternativas razoáveis, embo-
ra tenham um espectro de ação mais restrito e com atividade 
mínima contra bactérias gram-negativas [5-7].

A vancomicina é usada seletivamente em pacientes, como 
residentes de clínicas de repouso e profissionais de saúde, que 
são portadores de MRSA ou com alto risco de colonização por 
MRSA. Em pacientes com documentação ou suspeita de alergia a 
cefalosporinas, a clindamicina também pode ser utilizada e deve 
ser administrada dentro de uma hora da incisão cirúrgica. A 
vancomicina deve ser iniciada duas horas antes da incisão devi-
do ao tempo de infusão prolongado [8,9]. Embora agentes alter-
nativos, como a vancomicina, tenham sido sugeridos em casos 
de alergia a cefalosporinas, estes foram associados a taxas mais 
elevadas de ISC, se usados isoladamente [10-12]. No estudo de 
Courtney et al., os autores relataram que a adição de vancomi-
cina ao esquema antibiótico profilático não diminui as taxas de 
ISC, quando comparada à cefazolina isolada, e poderia aumentar 
os riscos de efeitos adversos [12]. Sem evidência clara, a supe-
rioridade da profilaxia com duplo antibiótico na prevenção de 
infecção deve ser cuidadosamente considerada.

Bosco et al. [13] avaliaram a prevalência crescente e a vi-
rulência de patógenos gram-negativos, pois estes eram os pató-
genos causadores em até 10% de infecções na artroplastia total 
do quadril (ATQ). Eles instituíram a Profilaxia Antimicrobiana 
Gram-Negativa Expandida (PAGNE) para pacientes submetidos 
à artroplastia de quadril. Dois grupos foram comparados em ter-
mos de taxas de ISC; um grupo não recebeu gentamicina em alta 
dose, com base no peso, enquanto o segundo grupo a recebeu. 
As taxas relatadas foram de 1,19 vs. 0,55% após a implementação 
do EGNAP (p = 0,05). Em outro estudo, Tan et al. [14] avaliaram 

especificamente a influência de comorbidades e uso de antibió-
ticos perioperatórios em 1.022 pacientes com IAP para determi-
nar a influência de comorbidades no perfil do organismo. Eles 
descobriram que nenhuma comorbidade estava associada ao au-
mento na taxa de infecções gram-positivas ou gram-negativas. 
Seus resultados corroboram as recomendações atuais de um pro-
tocolo universal de profilaxia antibiótica em vez de um regime 
antibiótico individualizado para pacientes com comorbidades. 
     Malhas et al [15] examinaram os resultados microbiológicos 
das revisões de quadril e joelho de 2001 a 2010. Os padrões de 
resistência aos antibióticos foram avaliados para Staphylococcus 
aureus (SA) e Staphylococcus coagulase-negativo (CNS) culti-
vados a partir de amostras regionais de múltiplas especialidades. 
Um total de 72 revisões em 67 pacientes foram incluídos. Os 
organismos mais comuns foram SA (36%) e CNS (35%). A re-
sistência à meticilina foi de 72 para o SNC vs. 20% para SA e a 
resistência à gentamicina foi de 40% para o SNC vs. 4% para SA. 
Entre todas as culturas regionais em múltiplas especialidades, a 
resistência à meticilina caiu de 32 para 16% de 2006 a 2010 sem 
alteração na resistência à gentamicina em 3%. Durante o mesmo 
período, a resistência do SNC à meticilina e gentamicina aumen-
tou de 63 70%,  e  de 32 para 41%, respectivamente. O regime 
de profilaxia anterior a 2008 foi cefuroxima e, a partir de 2008, 
gentamicina e flucloxacilina.

Outros agentes
Flucloxacilina e gentamicina: Torkington et al. [16] inves-

tigaram a penetração óssea da profilaxia antibiótica intravenosa 
com flucloxacilina (2 g) e gentamicina (3 mg / kg) em doses 
únicas durante artroplastia de quadril (18 pacientes) e joelho 
(21 pacientes) e sua eficácia contra S. aureus e S. epidermidis 
Este estudo demonstrou que a combinação da profilaxia anti-
biótica intravenosa de flucloxacilina e gentamicina alcançou 
concentrações adequadas no osso contra os organismos comuns 
causadores de IAP nas artroplastia total do joelho (ATJ) e artro-
plastia total do quadril (ATQ), aumentando a evidência disponí-
vel para justificar o seu uso.

Teicoplanina: Quatro ensaios clínicos randomizados forne-
ceram fortes evidências para o uso de uma dose única de 400 
mg de teicoplanina na indução em casos selecionados [17,18]. 
Embora não haja evidências que sugiram que doses mais altas 
ou tratamentos prolongados resultem em menos ISC, estudos 
mostraram que essa dose pode ser inadequada para pacientes 
com mais de 70 kg [19].

Sulbactam-ampicilina: Yuasa et al. (20) compararam a in-
cidência de ISC com duas doses de sulbactam-ampicilina após 
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ATQ: 1,5 e 3 gramas. Eles encontraram uma diminuição global 
das ISC no grupo com dose de 3 g de 2,91 para 1,08% (p = 0,268) 
e na infecção profunda de 1,2 para 0% (p = 0,231).

Cloxacilina vs. clindamicina: Robertson et al. compararam 
os riscos de IAPs entre o uso de cloxacilina e clindamicina como 
antibióticos perioperatórios em 80.018 ATJs. O risco de falha 
levando a revisão devido a IAP foi maior com clindamicina em 
comparação com cloxacilina (razão de risco (RR) = 1,5. e IC 
95%, 1,2 a 2,0, p = 0,001). A clindamicina inibe a síntese protei-
ca bacteriana por ligação às subunidades ribossomais 50S bac-
terianas e pode ser bacteriostática ou bactericida com base no 
organismo e na concentração do fármaco. A cloxacilina está na 
categoria beta-lactamica e atua ligando-se a proteínas específi-
cas de ligação à penicilina localizadas dentro da parede celular 
bacteriana que inibem a síntese da parede celular. A principal 
razão para o uso de clindamicina como antibiótico profilático 
perioperatório é uma alergia relatada à penicilina. Embora entre 
5 e 10% dos pacientes hospitalizados relatem alergia à penicili-
na, a maioria tem resultados negativos quando testada para hi-
persensibilidade do tipo I [21].

Dose
As atuais diretrizes e estudos recomendam a profilaxia 

antibiótica universal para todos os pacientes com AT indepen-
dentemente de suas condições clínicas ou estado imunológico 
[2,3,14]. Não identificamos estudos que mostrassem informa-
ções consistentes sobre a dosagem profilática. As diretrizes de 
prática clínica, baseadas nas evidências disponíveis e na opi-
nião de especialistas, recomendam o aumento da dose única de 
agente antimicrobiano profilático pré-operatório para agentes 
antimicrobianos profiláticos selecionados em pacientes com 
sobrepeso e obesidade. Para cefazolina, as recomendações são 
administrar 2,0 g para pacientes com peso> 60-80 kg e 3,0 g se > 
120 kg. Para os aminoglicosídeos, a dosagem é calculada usando 
o peso corporal ideal do paciente mais 40% da diferença entre 
o peso corporal real e ideal. A vancomicina deve ser dosada em 
15 mg / kg. O objetivo da dosagem é alcançar uma concentração 
tecidual segura e efetiva do fármaco que exceda suficientemen-
te a concentração necessária para inibir o crescimento da flora 
cutânea mais colonizável no momento da incisão cirúrgica [2,7].

Angthong et al. [22] verificaram que a cefazolina IV na 
dose de 2 g produzia maiores concentrações intra-ósseas do 
que a dose de 1 g. No entanto, as maiores concentrações in-
traósseas não se correlacionaram com maiores efeitos inibi-
tórios. Um segundo estudo demonstrou que a formação de 
biofilme poderia se desenvolver em até 1-2 dias [12]; por-
tanto, hipoteticamente, a dose mais alta (2 g) de cefazolina 
pode ser mais benéfica do que a dose mais baixa de 1 g [22]. 
     Reaplicação: Evidências de qualidade moderada sugeriram ne-
nhum benefício da reaplicação de antibióticos no intraoperató-
rio. As diretrizes de prática clínica, baseadas em uma revisão das 
evidências e opinião de especialistas, recomendam a reaplicação 
do agente antimicrobiano profilático em casos de procedimen-
tos prolongados (quando o procedimento excede a meia-vida do 
agente antimicrobiano profilático ou é superior a 3 a 4 horas) e 
em pacientes com grande perda sanguínea (> 1.500 ml) ou quei-
maduras extensas. Reaplicação também deve ser realizada em 
intervalos de 1 a 2 vezes a meia-vida do agente antimicrobiano 
profilático, começando no início da dose pré-operatória [2].

Via
A melhor via para administrar antibióticos antes da artro-

plastia total é considerada a intravenosa, para atingir níveis aci-
ma da CIM. As concentrações terapêuticas devem ser mantidas 
em função da duração do procedimento cirúrgico. Publicações 
recentes sugeriram vias alternativas, como a administração in-
traóssea, embora pesquisas adicionais sejam necessárias [1]. 
Soluções de irrigação com antibióticos também foram usadas 

com pouca ou nenhuma evidência. Entre os poucos estudos dis-
poníveis de baixa evidência, Whiteside relatou sua experiência 
em 2.293 artroplastias usando uma solução de irrigação de solu-
ção salina normal com vancomicina 1.000 mg / L e polimixina 
250.000 unidades / L, a 2 L / hora. Nenhum paciente necessi-
tou readmissão para infecção primária ou tratamento antibió-
tico adicional [23]. No entanto, em um estudo de meta-análise 
avaliando o uso de antibiótico tópico em cirurgia colorretal, ne-
nhum benefício foi identificado quando usado em conjunto com 
antibióticos sistêmicos [1]. Atualmente, o uso de antibióticos tó-
picos, em conjunto com antibióticos sistêmicos para profilaxia 
na artroplastia total da articulação, continua sem comprovação.
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QUESTÃO 2: Quais são os ajustes de doses apropriadas ao peso corporal de antibióticos profilá-
ticos?

RECOMENDAÇÃO: Os ajustes de doses dos antimicrobianos, apropriadas ao peso corporal, recomendadas para a profilaxia em ATQ e 
ATJ em adultos, são mostrados na Tabela 1.

Cefazolina

Vancomicina

Clindamicina

2 g (considerar 3 g para pacientes com peso ≥ 120 kg*)

15-20 mg/ kg*

600-900 mg#

4 horas

Não aplicável

6 horas

Antimicrobiano Dose Recomendada Intervalo de reaplicação 

TABELA 1. Doses recomendadas de antimicrobianos ajustadas ao peso para profilaxia em artroplastia de quadril e joelho, em adultos.

* Peso corporal real. 
# Nenhum ajuste recomendado para peso

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 4%, Abstenção: 4% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
Foi realizada uma revisão sistemática para examinar a lite-

ratura e determinar as doses adequadas de antibiótico profilá-
tico, ajustadas ao peso, para a prevenção de infecções após ar-
troplastias de quadril e joelho. A natureza da questão e a falta 
de evidências de alta qualidade não permitiram uma revisão 
sistemática formal. Procuramos estudos comparativos ou revi-
sões sistemáticas mais relevantes onde diferentes doses de anti-
bióticos ou antibióticos diferentes são comparadas, ou estudos 
prospectivos e de penetração farmacocinética/tecidual onde as 
doses de antibióticos são mencionadas. Foram incluídos estudos 
que examinaram antimicrobianos sistêmicos (não locais) e onde 
o antimicrobiano foi dado para um procedimento de artroplastia 
primária ou de revisão de quadril e sem outros procedimentos 
(por exemplo, procedimento odontológico) com uma prótese 
articular in situ.

A profilaxia antimicrobiana perioperatória para pacientes 
submetidos a procedimentos ortopédicos é rotineiramente ad-
ministrada e acredita-se ser uma das etapas mais importantes 
para a prevenção de infecções do sítio cirúrgico/ infecções arti-
culares periprotéticas (ISC / IAPs). Acredita-se que as cefalos-
porinas sejam os agentes profiláticos mais eficazes para pacien-
tes submetidos a procedimentos ortopédicos, pois apresentam 

excelente penetração óssea, biodisponibilidade e meia-vida re-
lativamente prolongada. No entanto, em pacientes com alergia, 
pode-se utilizar uma variedade de antimicrobianos, incluindo 
vancomicina e clindamicina. 

As diretrizes de prática clínica da American Society of He-
alth-System Pharmacists (ASHP) fornecem informações impor-
tantes sobre a profilaxia antimicrobiana na cirurgia [1]. Doses 
de antimicrobianos comumente usadas para profilaxia cirúrgi-
ca podem ser encontradas nestas diretrizes. Nenhum trabalho 
randomizadi de alta qualidade investiga a segurança ou eficácia 
na prevenção de infecções cirúrgicas de diferentes doses sistê-
micas de antimicrobianos profiláticos para cirurgia, incluindo 
artroplastias. A primeira Reunião de Consenso Internacional 
em 2013 recomendou que a profilaxia antimicrobiana periope-
ratória fosse baseada no peso. Essas recomendações foram fun-
damentadas na noção de que a dose de antibiótico administra-
do influencia diretamente nos níveis séricos do antimicrobiano 
aplicado, e que níveis séricos inadequados do antimicrobiano 
são considerados prejudiciais.

As concentrações séricas e teciduais de antimicrobianos 
administrados em doses padrão podem não ser adequadas em 
pacientes obesos devido a vários fatores [2]. Estudos farmaco-

Livro.indb   319 22/10/2019   11:12:14



320     Parte II    Quadril e Joelho

cinéticos demonstraram que os níveis teciduais de cefazolina 
abaixo da concentração inibitória mínima (CIM), para organis-
mos patogênicos comuns, são encontrados em tecidos corporais 
próximos ao final da cirurgia com uma dose de 1 g [3,4]. Em um 
pequeno estudo prospectivo em pacientes obesos, uma dose de 
2 gramas de cefazolina foi associada a taxas de infecção do local 
cirúrgico mais baixas do que a dose de 1 g [4]. Uma dose de 2 g 
provavelmente atinge níveis adequados no tecido do local cirúr-
gico, inclusive no osso, em pacientes com dimensões normais 
[5]. No entanto, em um estudo com pacientes obesos mórbidos, 
uma dose de 2 g de cefazolina foi associada a níveis abaixo de 
CIMs dos patogênos [6]. Dado o achado desses estudos, bem 
como o baixo custo e perfil de segurança favorável da cefazolina, 
a dosagem baseada em peso de cefazolina profilática tem sido 
recomendada como parte da diretriz de prática clínica do ASHP 
para profilaxia antimicrobiana em cirurgia [1]. Nesta diretriz, 2 
g de cefazolina são recomendados como dose padrão e 3 g para 
pacientes com 120 kg ou mais. Pequenos estudos subsequentes 
[7,8], incluindo um pequeno ensaio clínico randomizado e con-
trolado [9], compararam os níveis teciduais de 2 g com 3 g de ce-
fazolina em mulheres obesas submetidas a cesariana, mostrando 
níveis teciduais mais elevados em pacientes que receberam 3 g. 
A dose de 2 g geralmente excedia a CIM dos patógenos comuns. 
Dada a falta de evidência mostrando um claro benefício nas pe-
netrações teciduais ou na redução das taxas de infecção, reco-
mendamos que uma dose de 2g de cefazolina seja apropriada 
para a maioria dos pacientes, no entanto devido à baixa toxici-
dade, uma dose de 3 g pode ser considerada em pacientes com 
120 kg, de acordo com as diretrizes da ASHP.

Há alguma evidência que sugere que a vancomicina pode ter 
maior probabilidade de alcançar níveis séricos terapêuticos com 
dosagem baseada no peso de 15 a 20 mg/kg em comparação 
com uma dose padrão (geralmente 1 g) quando administrada 
para profilaxia cirúrgica, sem um aumento do risco de compro-
metimento renal. Os pacientes que recebem uma dosagem ade-
quada baseada no peso podem ter uma taxa mais baixa de infec-
ção por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), 
no entanto, não há evidências que sugiram uma taxa global mais 
baixa de infecção [10-12]. Além disso, a dosagem baseada no 
peso em vez de uma dose fixa de 1 g, foi recomendada para a 
artroplastias totais [10,11]. Kheir et al. relataram que uma dose 
fixa de 1 g foi administrada em 94% das artroplastias totais com 
64 % (1.105/1.726) destes pacientes apresentando subdosagem. 
Além disso, os autores descobriram que a dosagem baseada no 
peso alcançou níveis mais altos de vancomicina em todos os lo-
cais durante a cirurgia, sem aumentar a nefrotoxicidade e lesão 
renal aguda [10]. 

Não há estudos comparando resultados clínicos ou farmaco-
cinéticos com diferentes doses de clindamicina para propilaxia ci-
rúrgica. Estudos farmacocinéticos mais antigos mostram uma boa 
penetração da clindamicina em tecidos cirúrgicos, incluindo osso 
[13-15]. Com base nos níveis séricos após administração intrave-
nosa, isto sugere que doses comumente usadas de 600 mg ou 900 
mg devem exceder a CIM dos patógenos mais relevantes [1,15].
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QUESTÃO 3: Uma dose de antibiótico pré-operatório é adequada para pacientes submetidos à 
artroplastias totais (AT)?

RECOMENDAÇÃO: Apesar das diretrizes atuais do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), defendendo a dose única de an-
tibióticos perioperatórios, esses estudos são de baixa evidência e basicamente em especialidades fora da ortopedia. A partir das limitadas 
evidências disponíveis, parece que a dose única de antibióticos no perioperatório, em comparação com doses múltiplas, não aumenta a 
taxa de infecções subsequentes no sítio cirúrgico / infecções da articulação periprotética (ISC / IAPs). Um estudo prospectivo randomi-
zado em pacientes submetidos à artroplastia eletiva, em andamento, deve responder definitivamente a essa questão.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 7%, Abstenção: 3% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
A antibioticoprofilaxia perioperatória continua sendo uma 

importante estratégia para minimizar uma das complicações 
mais devastadoras após as ATs, IAPs [1,2]. Todas as diretrizes 
atuais recomendam o uso de antibióticos perioperatórios [3-
7] (Tabela 1). Para artroplastia, os custos e morbidades asso-
ciadas às IAPs levaram a pesquisas abundantes para reduzir a 
taxa de infecções pós-operatórias. Para este fim, os antibióticos 
perioperatórios são amplamente utilizados; entretanto, os pro-
tocolos hospitalares vão desde uma única dose pré-operatória 
até vários dias de profilaxia pós-operatória. Muitos cirurgiões 
administram antibióticos por um total de 24 horas, pois este é 
o período de tempo máximo recomendado por várias diretrizes 
atuais. No entanto, houve uma mudança recente nas diretrizes 
fornecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo 
CDC. Eles não recomendam a administração de antibióticos no 
período pós-operatório e que apenas um único antibiótico pré-
-operatório seja administrado, em grande parte devido ao medo 
de aumento da resistência bacteriana e efeitos colaterais do uso 
de antibióticos, desnecessariamente prolongado [4,5]. As Dire-
trizes do CDC de 2017 divulgaram essa declaração como uma 
forte recomendação com evidências de alta qualidade. No en-
tanto, a literatura limitada em artroplastias não pode apoiar esta 
recomendação.

Uma recente revisão sistemática e metanálise de Thornely 
et al. investigou se uma dose única de antibiótico pré-operató-
rio é adequada ou não para pacientes submetidos à artroplastias 
[8]. Sua revisão encontrou quatro ensaios clínicos randomiza-
dos (ECR) [9-12] com um total de 4.036 pacientes. Nos pacien-
tes que receberam profilaxia pós-operatória, a taxa de infecção 
foi de 3,1% (63/2055), em comparação com a taxa (2,3%) de 
uma única dose pré-operatória (45/1981). Eles concluíram 
que os antibióticos pós-operatórios não reduziram as taxas de 
infecções, no entanto, relataram que a qualidade da evidência 
era muito baixa. Entre os ECRs disponíveis, três incluem a tei-
coplanina como tratamento em dose única, que atualmente não 
está disponível nos Estados Unidos [10,13,14]. Heydemann et 
al. randomizaram 211 pacientes para dose única versus 48 ho-
ras de nafcilina ou cefazolina; nenhuma infecção profunda foi 
observada em nenhuma das coortes [9]. Ritter et al. compara-
ram a dose única pré-operatória de cefuroxima com 24 horas de 
profilaxia pós-operatória em um pequeno ECR de 196 pacientes, 
e não encontraram infecções pós-operatórias em nenhum dos 
grupos [11]. Por fim, Wymenga et al, em um estudo randomi-
zado multicêntrico com 3.013 pacientes, compararam a única 
dose pré-operatória de cefuroxima a um grupo que recebeu 3 
doses e não encontraram diferenças significativas nas infecções 

entre os grupos. Estes autores, no entanto, reconhecem que os 
tamanhos de suas amostras eram muito pequenos para detectar 
uma diferença, dada a baixa frequência de IAPs e recomendaram 
o uso continuado de profilaxia pós-operatória até que estudos 
maiores pudessem ser realizados [12]. Outra pesquisa de natu-
reza retrospectiva, incluindo revisões de Tang et al. [15] e van 
Kasteren et al. [16], cada uma das quais tinha <2.000 pacientes, 
e não encontrou diferenças nas taxas de infecção entre os gru-
pos. A maior revisão retrospectiva de Engesaeter et al. mostrou 
uma taxa de revisão significativamente maior com uma dose 
única em comparação com quatro doses administradas no dia 
da cirurgia. A maior taxa de revisão foi parcialmente causada 
por infecções [17]. Enquanto a maioria dos estudos é fraca, um 
estudo retrospectivo de Tan et al. não demonstraram diferenças 
em IAPs em 90 dias ou 1 ano nos 4.523 pacientes que receberam 
a dose única de antibióticos em comparação com 16.159 pacien-
tes que receberam 24 horas de antibióticos. Em todos os grupos 
de risco no pré-operatório, entretanto, pacientes com 24 horas 
de antibióticos demonstraram uma tendência a uma taxa mais 
alta de insuficiência renal aguda.

É importante reconhecer os diferentes antibióticos usados 
em cada estudo acima mencionado, bem como os pequenos ta-
manhos das amostras.

Além disso, a metanálise realizada pelo CDC inclui predo-
minantemente intervenções cirúrgicas do torax sem colocação 
de implantes (incluindo cirurgia vascular, cirurgia cardiotoráci-
ca, cirurgia geral, bem como ouvido, nariz e garganta). Para ci-
rurgias da extremidade com colocação de implantes, no entanto, 
as evidências são mais limitadas e consistem em pequenos ECRs 
ou revisões retrospectivas sem poder suficiente para detectar 
diferenças estatísticas [13,14,18-25]. Entre eles, Gatell et al. 
encontrou uma redução significativa nas taxas de infecções em 
comparação com uma dose única pré-operatória para pacientes 
com colocação de implantes metálicos [24]. Esses estudos tam-
bém foram realizados predominantemente nos anos 90 e início 
dos anos 2000 e os antibióticos modernos podem ter um resul-
tado diferente. Dados os resultados devastadores das IAPs para 
os pacientes, não concordamos nem discordamos das recomen-
dações do CDC de que os antibióticos não devem ser forneci-
dos no pós-operatório até que evidências suficientes possam ser 
fornecidas por meio de um ECR multicêntrico adequadamente 
dimensionado e considerando a baixa taxa de infecções nas ar-
troplastias totais. Embora estudos futuros possam mostrar que 
não há diferenças entre doses únicas versus doses múltiplas de 
profilaxia antibiótica perioperatória, a literatura atual não su-
porta esta forte conclusão.
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Recomendação das 
Diretrizes

Seleção
Adequada
do antibiótico

Administração
até 1h antes da 
incisão cirúrgica

Discontinuação após 
fechamento da 
incisão

Discontinuação 
dentro de 24 h

BOA 2012

√

√

-

Discutível

AAOS
2014

√

√

-

√

SAOA
2016

√

√

-

√

ACS 2016

√

√

Não

Desconhecida

SCIP
2011

√

√

-

√

IHI
2012

√

√

-

√

ASHP 2013

√

√

-

Discutível

SIGN
2014

√

√

-

-

WHO
2016

√

√

√

-

CDC
2017

√

√

√

-

NICE 
2017

√

√

-

-

Organização

TABELA 1. Diretrizes para profilaxia antibiótica perioperatória

BOA, British Orthopaedic Association [1]; AAOS, American Academy of Orthopaedic Surgeons [2]; SAOA, South African Orthopae-
dic Associa- tion [3]; ACS, American College of Surgeons [4]; SCIP, Surgical Care Improvement Project [5]; IHI, Institute for 
Healthcare Improvement [6]; ASHP, American Society of Health-System Pharmacists [7]; SIGN, Sco ish Intercollegiate Guidelines 
Network [8]; WHO, World Health Organi- zation [9]; CDC, Centers for Disease Control and Prevention [10]; NICE, The National 
Institute for Health and Care Excellence [11] 
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QUESTÃO 4: Os pacientes submetidos a artroplastia total ambulatorialmente (AT) devem rece-
ber antibióticos profiláticos adicionais no pós-operatório?

RECOMENDAÇÃO: Apesar das diretrizes atuais dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) defendendo uma dose única de 
antibióticos perioperatórios, os estudos utilizados para formar essas diretrizes são insuficientes e basicamente em especialidades fora da 
ortopedia. As evidências limitadas sugerem que uma dose única de antibióticos no perioperatório, comparada com doses múltiplas, não 
aumenta os riscos subseqüentes de infecções no sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAP). Um estudo prospectivo 
randomizado em pacientes submetidos à artroplastia eletiva está em andamento, o que deve ajudar a responder a essa questão de forma 
definitiva.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 4%, Abstenção: 2% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
A administração de antibióticos profiláticos durante a cirur-

gia de AT demonstrou ser um passo importante na prevenção de 
ISC e IAP. Durante os primeiros anos da artroplastia, antibióti-
cos profiláticos no pós-operatório, por alguns dias, eram rotinei-
ros. Durante a última década, houve um movimento no sentido 
de reduzir a quantidade de antibióticos profiláticos administra-
dos a pacientes com AT. Atualmente, os antibióticos são admi-
nistrados a pacientes submetidos a AT primária por um período 
de 24 horas. O número de doses de antibióticos que precisa ser 
administrada a pacientes com AT não é conhecido.

Nos últimos anos, e com o aumento da popularidade dos 
pacientes com AT ambulatorial, muitos pacientes submetidos 
à AT primária podem receber apenas uma dose única de anti-
bióticos. Não se sabe se uma dose única de antibióticos pode 
predispor esses pacientes a incidências mais altas de ISC/IAPs. 
Diretrizes recentes para a prevenção de ISC emitidas pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) e pelo CDC recomendam 
contra a administração de antibióticos pós-operatórios adicio-
nais [1-3]. A recomendação dessas organizações está em uma 
prática de antibióticoterapia administrativa destinada a limitar 
o uso liberal de antibióticos, que pode resultar no surgimento 
de resistência antimicrobiana e também expor os pacientes aos 
efeitos adversos associados à administração de antibióticos de 
forma prolongada [2,4,5]. Embora as Diretrizes do CDC tenham 
divulgado essa afirmação como uma forte recomendação com 
evidências de alta qualidade, há uma literatura limitada em ar-
troplastias para fundamentar essa recomendação.

Uma revisão sistemática e meta-análise de Thomley et al. 
examinou a questão do número de doses de antibiótico profiláti-
co após AT As análises revelaram que a incidência de infecções 
foi de 3,1% (63/2055) em pacientes que receberam doses múl-
tiplas de antibióticos em comparação com uma taxa de infecção 
de 2,3% (45/1981) em pacientes que receberam a dose única 
de antibióticos [6]. Concluíram que os antibióticos pós-opera-
tórios não tiveram benefícios adicionais na redução da taxa de 
infecções. Os autores da revisão sistemática reconheceram que 
a qualidade das evidências relacionadas a esse assunto na AT é 
baixa. Dos quatro ensaios controlados randomizados disponí-
veis, três incluem a teicoplanina, atualmente indisponível nos 
Estados Unidos [7-9]. Além disso, os estudos são geralmente 
insuficientes com um estudo randomizado envolvendo apenas 
196 pacientes quando se compara uma dose única de cefuro-
xima a 24 horas de profilaxia [10]. Além disso, Wymenga et 
al. compararam uma coorte de pacientes que receberam a dose 
única pré-operatória de cefuroxima a uma coorte que recebeu 
3 doses em 3.013 pacientes e não encontraram diferenças sig-

nificativas nas infecções entre os dois grupos [11]. No entanto, 
os autores reconheceram que o tamanho da amostra era muito 
pequeno para detectar uma diferença, dada a baixa frequência 
da IAP, e recomendaram continuar o uso da profilaxia pós-ope-
ratória até que estudos maiores pudessem ser realizados [11]. 
Além disso, em um estudo de registro nacional, Engsaeseter et 
al. demonstraram taxas de revisão mais altas em pacientes que 
receberam uma dose única de antibióticos em comparação com 
quatro doses administradas no dia da cirurgia [12].).

Por fim, um estudo retrospectivo de Tan et al. não de-
monstraram diferença na IAP em 90 dias ou em 1 ano em 
4.523 pacientes com AT ambulatoriais que receberam uma 
dose única de antibióticos em comparação com 16.159 pa-
cientes que receberam 24 horas de antibióticos, independen-
temente do risco pré-operatório de IAP do paciente [13]. 
     Ao comparar as taxas de infecção entre artroplastias totais em 
pacientes ambulatoriais, a maioria da literatura não demonstra 
nenhuma diferença na taxa de infecção pós-operatória. Em uma 
grande revisão retrospectiva da base de dados PearlDiver, Arshi 
et al. verificaram que os pacientes submetidos à ATJ ambulato-
rial demonstraram um risco aumentado de retirada da prótese 
(odds ratio ajustado [OR] 1,35, IC 95%, 1,07-1,72), bem como 
irrigação e desbridamento (OR, 1,50, IC 95%, 1,29-1,77) em 
comparação com os pacientes internados [14]. Apesar desses 
achados, vários grandes estudos nacionais de bancos de dados 
não demonstraram diferença na infecção pós-operatória entre 
ATs ambulatoriais e em pacientes internados [15-18].
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QUESTÃO 5: A terapia prolongada com antibióticos profiláticos para pacientes submetidos à 
revisão asséptica ajuda a reduzir o risco de infecções subsequentes no sítio cirúrgico/infecções 
articulares periprotéticas (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Na ausência de evidências concretas, recomendamos o uso de profilaxia antibiótica de rotina (máximo 24 horas) 
para pacientes submetidos à artroplastia de revisão, desde que a infecção tenha sido descartada adequadamente antes da cirurgia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 81%, Discordam: 15%, Abstenção: 4% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
Infecções são causas comuns de falhas após revisões assép-

ticas, ocorrendo em 5 a 9% para artroplastias totais de joelho 
(ATJs) e em 1,35 a 17,3% após artroplastias totais de quadril 
(ATQs) [1-6]. Uma das modalidades utilizadas para prevenir 
ISC e/ou IAP após a artroplastia é a administração de antibio-
ticoterapia profilática [7-9]. Considerando a alta taxa de ISC 
e IAP após revisão de artroplastias, pode-se argumentar que a 
profilaxia prolongada por tempo superior a 24 horas pode ser 
indicada nesses tipos de cirurgias. Muitos estudos realizados em 
ATJ e ATQ primária não indicam diferença na taxa de ISC em 
pacientes que receberam profilaxia por 24 horas e naqueles que 
a receberam por mais de 24 horas [10 -14]. 

Uma pesquisa bibliográfica abrangente foi realizada para 
identificar estudos que avaliassem o papel potencial da antibio-
ticoterapia profilática prolongada após a revisão de artroplastia 
asséptica. Um único estudo retrospectivo realizado por Claret 
et al. em 341 pacientes submetidos à revisão de artroplastia foi 
identificado [15]. Os autores compararam a taxa de IAP após 
mudar seu protocolo habitual de administração de teicoplanina 
e ceftazidima antes da incisão cirúrgica para fazê-lo novamen-
te, duas horas depois, como profilaxia antibiótica (2007-2010) 
prolongando esse regime até o quinto dia após a cirurgia de re-
visão (2010-2013). Vários critérios referentes aos marcadores 

inflamatórios, exames de imagem e análise do líquido sinovial 
foram realizados para descartar a infecção antes da cirurgia de 
revisão. Eles observaram que a taxa de IAP, no período de três 
meses após a cirurgia de revisão, foi menor no grupo com pro-
filaxia longa em comparação com o grupo com profilaxia curta 
(2,2% vs. 6,9%, p = 0,049). Além disso, a profilaxia antibiótica 
prolongada foi a única variável independentemente associada 
com uma menor taxa de IAP em sua análise (odds ratio [OR]: 
0,27, IC 95%, 0,07-0,99). Esses dados sugerem que pode haver 
um efeito protetor do prolongamento da profilaxia antibiótica. 
No entanto, embora nenhuma outra modificação do protocolo 
tenha sido durante o período do estudo, de acordo com os au-
tores, o viés não pode ser completamente descartado devido 
à natureza retrospectiva do estudo, especialmente porque os 
métodos diagnósticos para descartar uma infecção antes da ci-
rurgia de revisão foram melhorados nos últimos anos. Assim, 
existe a necessidade de um estudo controlado randomizado 
que possa examinar essa questão. O estudo PARITY, um es-
tudo controlado internacional prospectivo e randomizado atu-
almente conduzido no campo da oncologia ortopédica, pode 
fornecer evidências adicionais sobre o benefício potencial da 
antibioticoprofilaxia ampliada em pacientes de alto risco sub-
metidos a artroplastia [16 ].
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QUESTÃO 6: A duração e o tipo de antibioticoprofilaxia devem ser alterados em pacientes com 
infecção articular periprotética (IAP) prévia?

RECOMENDAÇÃO: A profilaxia antibiótica deve ser adaptada em pacientes com IAP prévia que estejam passando por outra artroplas-
tia eletiva primária subsequente ou de revisão. A antibioticoprofilaxia deve abranger o(s) organismo(s) causador(es) inicia(ais), assim 
como os patógenos mais comuns que possam causar IAP, com antibióticos únicos ou duplos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 6%, Abstenção: 1% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
Pacientes com IAPs prévias têm um risco significativamente 

maior de IAP em outra cirurgia protética. Murray [1] descreveu 
pela primeira vez o risco de infecções metacrônicas em múlti-
plas articulações devido à disseminação hematogênica. Estudos 
de Parvizi et al. [2] e Leung et al. [3] demonstraram que a maio-
ria das infecções recorrentes após IAP por Staphylococcus au-
reus resistente à meticilina (MRSA) foram reinfectadas com o 
mesmo organismo (66,7 e 89,9%, respectivamente).

IAP preexistente foi identificada como um fator de risco 
significativo para uma infecção subsequente em um estudo de 
Luessenhop et al., em 1996 [4]. A presença de artrite reumatói-
de e uma sepse prévia mostraram-se significativamente associa-
das ao maior risco de desenvolvimento da IAP subsequente (p 
<0,001 e p <0,0001, respectivamente).

Outro estudo de Jafari et al. (5) identificou, retrospectiva-
mente, 55 pacientes com IAP que apresentavam outra próte-
se articular no momento da apresentação, sendo que 11 deles 
(20%) desenvolveram IAP em uma segunda articulação, com a 
mesma bactéria em 36% dos casos. Zmistowski e cols. (6) veri-
ficaram que a IAP recorrente era devida ao mesmo organismo 
da infecção basal (persistência da IAP) em 31,5% de 92 casos 

reincidentes, após falência de artroplastia em dois estágios. Um 
novo organismo (reinfecção IAP) foi observado em 68,5% des-
ses casos. O único preditor independente de persistência da IAP 
versus nova infecção foi o organismo infectante original, espe-
cificamente o estafilococo (MRSA em particular). Além disso, 
IAPs polimicrobianas foram mais frequentemente observadas 
em hospedeiros imunocomprometidos.

Bedair et al. [7] confirmaram essas observações em um 
estudo de coorte retrospectivo multicêntrico com 90 pacientes 
previamente tratados para IAP, submetidos a uma segunda ar-
troplastia primária de quadril ou joelho (ATQ ou ATJ). O es-
tudo mostrou que pacientes com história de IAP tinham um 
risco maior de desenvolver IAP em uma ATQ ou ATJ subse-
quente (10 de 90, contra 0 de 90 no grupo controle; razão de 
risco: 21,00; IC 95%, 1,25 -353,08; p = 0,04). Os autores des-
cobriram que uma segunda IAP ocorreu com maior frequência 
naqueles cuja infecção inicial era por espécies estafilocócicas 
(odds ratio [OR], 4,26 p = 0,04). Os organismos infecciosos 
eram da mesma espécie na primeira e segunda IAP em 40% 
dos casos, e todos os quatro foram causados por estafilococos. 
     Com base nos dados disponíveis, parece que os pacientes com 
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IAP prévia, que estão sendo submetidos à artroplastia eletiva, 
têm maior risco de infecção subsequente. O organismo infectan-
te da segunda articulação é na maioria das vezes igual ao primei-
ro organismo infectante. Tomados em conjunto, sentimos que a 
profilaxia antibiótica, para pacientes com uma IAP previa que 
estão passando por uma artroplastia primária ou de revisão ele-
tiva, precisa ser alterada. Esses pacientes podem necessitar de 
administração de antibiótico(s) alternativo(s) ou adicional(ais). 
Por exemplo, pacientes com IAP prévia por um organismo 
gram-negativo devem receber antibióticos profiláticos contra 
bactérias gram-negativas. O mesmo se aplica a pacientes com 
uma infecção prévia por MRSA e assim por diante.
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QUESTÃO 7: A antibioticoterapia profilática deve ser administrada por um período prolongado 
em pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)?

RECOMENDAÇÃO: A antibioticoterapia profilática cirúrgica não deve ser administrada por um período prolongado em pacientes ad-
mitidos na UTI.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 82%, Discordam: 13%, Abstenção: 5% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
A literatura sobre infecções do sítio cirúrgico (ISC) classi-

fica os fatores de risco para ISC em fatores intrínsecos (pacien-
te) (por exemplo, idade e morbidade subjacente) e extrínsecos 
(procedimento) (procedimento, condições locais, pré e intra-
-operatórios), sendo ambos modificáveis ou não [1]. A interna-
ção na UTI não é tratada como um fator de risco independente, 
embora os fatores de risco para ISC e fatores de risco para in-
ternação na UTI estejam correlacionados (idade, comorbidade, 
complexidade do procedimento). Utilizando o algoritmo de bus-
ca publicado na revisão da literatura da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e filtando-o com o termo “UTI” e expandindo-o 
com o termo “estudo observacional”, 180 artigos foram recupe-
rados de 1 de outubro de 2015 até o presente (PubMed 39 Em-
base 84, Central 57). Todos os resumos foram selecionados, mas 
nenhum foi relevante para a questão da extensão da duração do 
antibiótico em pacientes admitidos na UTI. Usando o algoritmo 
de busca da OMS inalterado (sem filtrar com “UTI” e expandin-
do com “estudo observacional”), outros 23 artigos PubMed não 
abordados na primeira busca foram identificados, mas nenhum 
dos resumos selecionados foi relevante. Uma pesquisa não siste-
mática na busca no PubMed Clinical Queries foi então realizada 
com os termos “(Therapy / Broad [filter]) AND (antibiotico-
profilaxia extended)” retornando 245 artigos. Todos os títulos 
foram selecionados e resumos de relevância putativa revisados 
e nenhum foi considerado relevante. Os 34 artigos recuperados 
com um termo de busca modificado (Terapia / Broad [filtro]) 
AND (antibiótico profilaxia prolongada em UTI) também não 
foram considerados relevantes. Assim, não foram encontrados 
estudos que examinaram a profilaxia antibiótica prolongada em 
pacientes internados em UTI, quando esses pacientes são con-
siderados como uma categoria separada de pacientes e não há 
dados para apoiar ou refutar uma duração prolongada para a pre-

venção de ISC apenas com base na admissão na UTI.
No entanto, os pacientes internados em UTI estão incluídos 

nos ensaios clínicos randomizados controlados (ECRs) que não 
mostram benefício da extensão da profilaxia antibiótica após o 
fechamento da ferida [2,3], embora não especificamente para 
pacientes com artroplastia. Desde a publicação dos Anais do En-
contro Internacional de Consenso sobre Infecções Articulares 
Periprotéticas em 2013, três principais revisões de literatura e 
diretrizes sobre prevenção de ISC foram publicadas pela OMS 
[2], Centros para Controle de Doenças e Prevenção (CDC) [3], 
e o Colégio Americano de Cirurgiões e Sociedade de Infecção 
Cirúrgica (ACS/SIS) [1], respectivamente. As diretrizes do 
CDC e da OMS concordam em não estender a profilaxia até o 
fechamento das feridas com base em uma revisão sistemática 
abrangente da literatura, mas a força dos dados que apoiam a 
recomendação para artroplastia tem sido questionada [4-11]. O 
ACS/SIS fazem uma exceção para antibióticos profiláticos após 
o fechamento da ferida para artroplastia, com base no fato de 
que a terapia antibiótica ideal para esses pacientes permanece 
desconhecida, mas se referem à Sociedade Americana de Far-
macêuticos do Sistema de Saúde (ASHP); Sociedade de Doenças 
Infecciosas da América (IDSA); Sociedade de Infecção Cirúrgica 
(SIS); e as diretrizes da Society for Healthcare Epidemiology of 
America (SHEA) para uma duração total de profilaxia antibióti-
ca <24 horas [12]. Uma metanálise e uma revisão recentemen-
te publicadas sobre profilaxia antibiótica no pós-operatório de 
artroplastia de joelho e quadril não encontrou evidências que 
demonstrassem a eficácia da antibioticoprofilaxia ampliada para 
a prevenção de ISC em pacientes submetidos à artroplastia total 
de quadril ou joelho. No entanto, questionaram a qualidade das 
evidências existentes e solicitaram que novos ECRs, suficiente-
mente fortes resolvessem a questão [12]. Dessa foram nenhuma 
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das diretrizes ou as extensas revisões de literatura que as susten-
tam, faz uma distinção ou recomendação específica para pacien-
tes admitidos na UTI em geral, ou para o uso de antibioticoprofi-
laxia estendida para pacientes de UTI em particular. No entanto, 
os pacientes internados em UTI estão incluídos nos ECRs prin-
cipais, formando a base para as fortes recomendações de não 
prolongar a profilaxia antibiótica após a conclusão da operação.

As UTIs são heterogêneas e a capacidade da UTI varia muito 
entre hospitais e países. Consequentemente, tanto a morbidade 
do paciente quanto as políticas do hospital para internação na 
UTI podem variar, tornando improvável a realização de estudos 
que examinem a profilaxia antibiótica prolongada com base na 
admissão na UTI. Caso eles sejam realizados, sua validade exter-
na seria questionável pelas razões acima mencionadas.

O propósito da antibioticoprofilática na cirurgia ortopédica 
é prevenir a ISC, para o qual um antibiótico de pouco espectro 
com cobertura para gram-positiva é uma opção comprovada e 
suficiente [13]. A prevenção de infecções à distância em pacien-
tes internados na UTI exigiria uma abordagem profilática dife-
rente, incluindo a administração de antibióticos de amplo espec-
tro e descontaminação digestiva seletiva (DDS), em oposição 
aos antibióticos de pouco espectro para prevenção de ISC. Em-
bora existam alguns dados para apoiar tal estratégia, principal-
mente de UTIs com baixos níveis de resistência a antibióticos, 
ela permanece altamente controversa devido a preocupações 
com a promoção de resistência em longo prazo e perturbações 
no microbioma intestinal [15]. Atualmente, há evidências in-
suficientes para recomendar seu uso em ambientes com altos 
níveis de resistência aos antibióticos [16]. Embora uma discus-
são aprofundada da questão esteja além do escopo da presente 
questão, o crescente senso de urgência em relação à prevenção 
da resistência após o relatório da OMS de 2014 sobre resistência 
global [17] fala fortemente contra a adoção dessa estratégia.

Além da alta conscientização, a pronta investigação diagnós-
tica e o início precoce da antibioticoterapia empírica ampla são 
as principais intervenções para reduzir as complicações relacio-
nadas à infecção em UTI [18]. A continuação de uma antibioti-
coterapia de pouco espectro no centro cirúrgico para a UTI pode 
dar uma falsa sensação de segurança e obscurecer e retardar essas 
intervenções, ou mesmo prejudicar os pacientes favorecendo o 
surgimento de bactérias resistentes aos antimicrobianos [10, 20].

Indiscutivelmente, o estado imunossuprimido, após ci-
rurgia e trauma, poderia estar aumentado em pacientes do-
entes o suficiente para necessitar de tratamento na UTI, 
justificando assim a implementação da recomendação de 
profilaxia antibiótica para pacientes imunossuprimidos. No 
entanto, apesar de não identificar estudos que abordam a 
profilaxia cirúrgica antimicrobiana prolongada (PCA) em ar-
troplastia para pacientes imunocomprometidos, as diretrizes 
do CDC dão uma forte recomendação (categoria Ia) contra 
a PCA estendida nos pacientes imunocomprometidos com 
base em sua inclusão no centro dos ECRs com alta qualida-
de de evidência para PCA <24 horas de pós-operatório [21]. 
     Em um editorial comentando uma pesquisa com 67 UTIs, en-
contrando que 50% das prescrições de antibióticos continuaram 
além das 72 horas, apesar da ausência de uma fonte infecciosa 
definitiva [22], o editor afirma que “existe uma crença genera-
lizada de que um erro de comissão (continuação de antibióticos 
empíricos na ausência de evidência de infecção) é de alguma 
forma melhor ou mais segura do que um erro de omissão” (ces-
sar a terapia antibiótica quando há alguma chance - ainda que 
pequena - de que o paciente irá se beneficiar) [23]. Essa afirma-
ção também se aplica apropriadamente à questão da profilaxia 
ampliada em pacientes admitidos na UTI; com uma ameaça real 
de ineficácia de antibióticos eficientes, devido ao uso indiscri-
minado, a profilaxia ampliada com base exclusiva na admissão à 
UTI deve ser evitada, já que não há fundamentação teórica nem 
evidência clínica para apoiar a prática.
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JUSTIFICATIVA
Os aloenxertos são normalmente utilizados para tratar de-

feitos ósseos ou tendões lesados no momento dos procedimentos 
de revisão para pacientes que já sofreram múltiplas operações. 
Em virtude de sua história cirúrgica, esses pacientes já possuem 
um maior risco de infecções (2 a 3 vezes) [1] em comparação 
com pacientes com artroplastia total primária. Em um estudo re-
cente de cinquenta reconstruções de mecanismo extensor con-
secutivo com aloenxerto em artroplastia total de joelho (ATJ) 
relatou-se uma taxa de infecção de 10% [2]. A taxa de infecção 
combinada em uma revisão sistemática e meta-análise em revi-
são de artroplastia total do quadril (ATQ), com aloenxerto fe-
moral proximal, foi relatada em 8% [3]. Os aloenxertos são ma-
teriais avasculares que, semelhantes a uma prótese ou material 
de osteossintese, são propensos à contaminação e podem servir 
como arcabouço para a colonização bacteriana e a produção de 
biofilme. No entanto, é difícil estabelecer uma relação causal en-
tre o uso de um aloenxerto e infecção subsequente. A questão 
de se a profilaxia antibiótica em tais casos complexos deve ser 
alterada é uma discussão separada do tratamento de infecções 
decorrentes de contaminação não detectada do aloenxerto.

Não há estudos de alta qualidade disponíveis comparando 
as diferenças entre a duração da profilaxia antibiótica sistêmica 
com e sem o uso de aloenxerto na artroplastia total primária ou 
de revisão. Os aloenxertos ósseos podem ser utilizados em dife-
rentes formas, incluindo não tratados ou processados, irradiados 
com radiação gama, quimicamente esterilizados e como produto 
congelado a fresco. Foi relatada uma taxa de contaminação de 
até 23% imediatamente após a aquisição asséptica de aloenxerto 
não processado e não esterilizado [3]. Alternativamente, a este-
rilização reduz as taxas de contaminação bacteriana aproximan-
do-se de 0% após múltiplos processos de descontaminação [4]. 
Uma "profilaxia" eficiente só pode ser esperada após o uso de 
aloenxertos processados ou esterilizados [5], talvez por conferir 
proteção antimicrobiana local adicional [6].

Procedimentos em dois estágios para ATJ infectada [7] e 
ATQ [8] com aloenxerto ósseo não demonstrou diferenças em 
relação aos períodos curtos e longos de antibioticoterapia e ta-
xas de reinfecção; contudo, o cimento ósseo impregnado com 
antibiótico foi utilizado nestes casos. Também foi relatada e 

recomendada a terapia antibiótica sistêmica prolongada após 
revisão (ATQ) para infecção periprotética com eluição de an-
tibiótico local adjuvante no cimento ósseo, exceto nos casos de 
pacientes com múltiplas cirurgias infectados com organismos 
altamente resistentes [9]. Estudos de alta qualidade avaliando 
a duração ideal dos antibióticos profiláticos durante os procedi-
mentos reconstrutivos com aloenxerto são necessários.
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QUESTÃO 8: O uso de aloenxertos altera a duração recomendada de antibióticos profiláticos?

RECOMENDAÇÃO: Não. Os aloenxertos são materiais avasculares que são propensos à contaminação e podem servir como um suporte 
para a colonização bacteriana e a produção de biofilme, semelhante a uma prótese ou material de osteossíntese. No entanto, é difícil 
estabelecer uma relação causal entre o uso de um aloenxerto e infecção subsequente. Assim, não há evidências que apoiem o uso de 
profilaxia antibiótica prolongada.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 6%, Abstenção: 1% (Grande maioria, Consenso forte)

•   •   •   •   •
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QUESTÃO 1: Há evidência suficiente para apoiar o uso de cimento com antibiótico na artroplas-
tia total primária de joelho (ATJ) ou do quadril (ATQ) para reduzir o risco de infecções do sítio 
cirúrgico/ infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Não há evidência conclusiva que demonstre que o uso rotineiro de cimento com antibiótico em ATJ ou ATQ primá-
ria reduz o risco de ISC subsequente. Evidência recente de alto nível e dados de registro não demonstraram uma redução na ISC/IAPs. 
Além disso, o custo adicional, o potencial para o surgimento de organismos resistentes e os potenciais efeitos adversos dos antibióticos 
no hospedeiro fornecem razões suficientes para evitar o uso rotineiro de cimento com antibiótico durante a artroplastia total primária.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 38%, Discordam: 58%, Abstenção: 4% (SEM CONSENSO)

1.4. PREVENÇÃO: ANTIMICROBIANOS LOCAIS

JUSTIFICATIVA
O conceito de usar cimento ósseo como um depósito para 

antibióticos faz sentido, já que permite a liberação de antibióti-
cos diretamente no local da infecção em potencial. Entretanto, 
seu papel na prevenção da infecção permanece controverso [1-
3].

O perfil de eluição de antibióticos no cimento foi avaliado, 
demonstrando que a cinética de eluição da vancomicina, tobra-
micina, gentamicina, moxifloxacina e clindamicina são melho-
res do que a cefazolina, daptomicina, meropenem, ertapenem, 
cefotaxima, ampicilina, amoxililina-clavulanato e cefepima [4-
6]. Assim, os dois antibióticos mais comumente misturados ao 
cimento ósseo são a vancomicina e os aminoglicosídeos, como a 
tobramicina e a gentamicina.

Registros anuais recentes de artroplastias mostraram que 
96,3% das artroplastias totais de joelho (ATJs) e 93,7% das ar-
troplastias totais de quadril (ATQs), cimentadas, usaram cimen-
to com antibióticos [7]. Quando usado cimento com antibiótico 
em ATJ [7], assim como em ATQ, observa-se uma taxa menor 
de revisão com o cimento com antibiótico nos primeiros cinco 
anos da cirurgia [7], no entanto, as taxas de revisão em ATQ 
não foram diferentes entre cimento com antibiótico e cimento 
simples após cinco anos (7).

Os cimentos com antibióticos comercialmente disponíveis 
incluem Palacos® R+G (Zimmer Biomet), Simplex™ P com 
Tobramicina (Stryker), Smartset™ GHV (DePuy) ou Refobaci-

na® (Bio.Met), mas ainda existem várias preocupações sobre a 
disponibilidade dos antibióticos com cimentos. Estudos levanta-
ram preocupações sobre o seguinte: (a) aumentar a resistência 
microbiana; (b) dose insuficiente de antibiótico em preparações 
comerciais; c) custo desnecessário adicional; e (d) propriedades 
mecânicas reduzidas do cimento carregado com antibiótico [7-
10].

Embora a maioria das ATQs primárias nos Estados Unidos 
seja feita com fixação não cimentada [11], a ATQ cimentada ain-
da é comumente usada em outras regiões geográficas no mun-
do. No caso da artroplastia cimentada, um estudo comparativo 
retrospectivo do uso de cimento com antibióticos demonstrou 
uma taxa de infecção aproximadamente 50% menor e menor 
taxa de infecção da ferida [11,12]. Além de taxas mais baixas de 
infecção, há evidências de que a adição de antibióticos ao cimen-
to leva a uma redução de todas as falhas das ATQs ao longo do 
tempo [13,14]. Os resultados de uma recente revisão sistemática 
e meta-análise em 12 ensaios clínicos mostraram que a ventila-
ção convencional, juntamente com antibióticos sistêmicos e ci-
mento com antibióticos proporcionou a melhor proteção contra 
ISC relacionadas com ATQ [15].

Evidências previas mostraram que o cimento com antibió-
ticos, juntamente com a profilaxia antibiótica sistêmica, foi efi-
caz na redução da IAP na ATJ em comparação com o cimento 
simples e a profilaxia antibiótica sistêmica [16-18]; no entanto, 

Autores: Yale Fillingham, Ali Parsa, Sergei Oshkukov, A. Seth Greenwald 

QUESTÃO 2: Existe um papel para o uso de cimento com antibióticos na artroplastia total pri-
mária (AT)?

RECOMENDAÇÃO: Cimentos impregnados com antibióticos podem ser usados durante a AT primária para reduzir o risco de infecções 
do sítio cirúrgico/ infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs). Os benefícios do cimento impregnado com antibióticos versus seu 
custo e potenciais efeitos adversos podem ser mais justificados em pacientes com alto risco de infecção.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 7%, Abstenção: 0% (Grande maioria, Consenso forte)

•   •   •   •   •
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novas evidências não suportam esses resultados. Dois estudos 
prospectivos recentes mostraram que o cimento com antibiótico 
não reduziu a taxa de infecção profunda após ATJ primária em 
comparação com cimento simples [19,20]. Mais recentemente, 
uma revisão sistemática sobre o uso de cimento carregado com 
antibiótico na artroplastia total avaliou seis artigos abrangendo 
6.318 artroplastias. Entre a população estudada, 3.217 dessas 
artroplastias receberam cimento com antibiótico e 3.101 ar-
troplastias serviram como controle. Apenas dois estudos mos-
traram um efeito significativo do cimento com antibiótico na 
prevenção de infecção profunda em ATJ primária. Resultados 
clínicos contraditórios foram relatados nos outros quatro estu-
dos prospectivos e randomizados, que não mostraram diferença 
estatística entre os dois grupos em termos de incidência de ISC, 
profundas ou superficiais [21]. Em outra meta-análise, Kleppel 
et al relataram 4.092 pacientes após ATJ (3.903 ATJ primária e 
189 ATJ de revisão). Com tempo médio de seguimento de 47,2 
meses para ATJ primária, o uso de cimento com antibiótico não 
teve uma redução significativa em IAP/ISC [22]. Além disso, 
uma análise de 64.566 articulações do Registro Conjunto da 
Nova Zelândia demonstrou que o uso de cimento com antibióti-
cos estava realmente associado ao aumento na revisão para IAP 
após uma análise multivariada Odds Ratio [OR] 1,93, IC 95%, 
1.19 a 3.13 [23].

Também devemos considerar o custo associado ao uso 
do cimento com antibiótico. Cimento ósseo com antibiótico 
fabricado industrialmente pode ser preferível, devido à facili-
dade de acesso [24]. No entanto, os testes biomecânicos e de 
eluição demonstraram que um grama de vancomicina no ci-
mento feito à mão com antibiótico pode reduzir o custo sem 
comprometer a resistência mecânica ou a eluição do fármaco 
[25]. Além disso, a vancomicina potencialmente tem uma ati-
vidade antimicrobiana maior quando comparada à gentamici-
na para Stafilococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), 
permanecendo estável ao calor com eluição adequada [26-281. 
     No geral, a literatura ainda carece de um ensaio clínico ran-
domizado de tamanho adequado para melhor apoiar o uso de 
cimento com antibiótico.
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QUESTÃO 3: Qual é a dosagem ideal de antibiótico(s) a ser usada no cimento durante o reimplan-
te, que não interfere significativamente na resistência mecânica do cimento usado para fixação?

RECOMENDAÇÃO: A resistência mecânica da maioria dos cimentos é mantida se < 5% (por peso) de antibióticos é adicionada (perfa-
zendo 2g por pacote de 40g).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 3%, Abstenção: 5% (Grande maioria, Consenso forte)
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22863338 [34]

26272061 [35]

21866421 [36]

14363794 [37]

15190550 [38]

10611868 [39]

721853 [40]

3769248 [41]

Um

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Dois

Um

Um

Um  &  Dois

Um

28

26

40

45

69

53

10

24

44

50

21

24

53

13

27

10

21

82

117

58

22

24

67

100

78

31

40

48

63

56

18

33

65

73

52

48

49

48

58

3i

32

36

46

41

120

108

24

38

1 g Gent, 1 g Vanc por pacote

1,2 g Tobra  por pacote PMMA

1,2 g Tobra  por pacote

1,2 g Tobra  por pacote

1 g Tobra  por pacote

1,2 g Tobra  por pacote

0.5 g Gent  por pacote

2,4 g Tobra, 1 g Vanc  por pacote

1,2 g Tobra  por pacote

1,2 g Tobra  por pacote

1 g Tobra  por pacote

1 g Gent, 1 g Clinda  por pacote

750 mg cefuroxima

2 g Vanc  por pacote

1 g Gent, 1 g Clinda  por pacote

0.5 g Gent, 1 g Vanc  por pacote

0.5 g Gent, 1 g Vanc  por pacote

0.5 g Gent  por pacote

1.2 g Tobra, 1 g Vanc  por pacote

0.6 g Tobra  por pacote

1,2 g Tobra  por pacote

2 g 1a Geração Cefalosporina  por pacote

0.5 g Gent  por pacote

0.5 g Gent  por pacote

0

0

25

9

9

17

0

8

3

4

5

4

17

0

4

0

4

15

28

4

9

8,3

12

9

PubMed ID # proteses
estudadas

Tempo de seguimento
(meses) Dealhes do COCA %  FalhaUm estágio  vs.

dois estágio

TABELA 1. Sumário da literatura pertinente ao cimento com antibiótico

JUSTIFICATIVA
Várias publicações investigaram as características mecâni-

cas do cimento ósseo in vitro [1-12]. Ao revisar estudos in vitro 
sobre a resistência mecânica do cimento ósseo, deve-se assu-

mir que a força de fixação mecânica no osso após uma revisão 
em um ou dois estágios para infecção equivaleria à fixação do 
osso para uma artroplastia primária. A resistência mecânica do 
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cimento ósseo com antibióticos (COCA) depende do seguinte: 
dose do antibiótico, tipo do antibiótico, número de antibióticos, 
tempo de eluição, método de mistura e incorporação de impu-
rezas/gordura/sangue [1-15]. Diferentes tipos de cimento tam-
bém mostram uma resposta variável às diferentes doses de anti-
bióticos [1,4,6,9,14].

Infelizmente, a maioria dos estudos de revisão em um e dois 
estágios para infecções protéticas (IAPs) não incluiu detalhes 
de dose de antibiótico no cimento para o reimplante ou utilizou 
múltiplos regimes de dose de antibióticos diferentes. Em última 
análise, 24 investigações com uma dose de antibiótico consis-
tente no cimento ósseo antes do reimplante, durante a revisão 
de um ou dois estágios para IAP foram identificadas (Tabela 1). 
As informações coletadas sobre os detalhes da carga de antibi-
óticos no cimento reimplantado foram compiladas (Tabela 2).

Investigações examinando as propriedades mecânicas do 
COCA são todas investigações in vitro. Portanto, as condições de 
dose na artroplastia total de revisão do quadril e joelho (ATQ, 
ATJ) na interface osso-implante in vivo são: 1) pouco conhecidas e 
2) não adequadamente modeladas para traduzir o comportamen-
to mecânico do COCA nos estudos in vitro para esses ambientes 
complexos, in vivo. Em geral, a adição de até 2 g de um único an-
tibiótico em pó por pacote de 40 g de polimetacrilato de metila 
(PMMA) não demonstrou ter efeitos deletérios significativos nas 
propriedades mecânicas do COCA [16]. Investigações mais atuais 
que quantificam as propriedades mecânicas do PMMA com dois 
antibióticos demonstram que até 3 g do total de antibióticos em 
pó podem ser incluídos em um pacote de 40 g de PMMA antes 
que a resistência à compressão seja reduzida abaixo do padrão da 
Organização Internacional de Padronização (ISO) [17].

Investigações nesta revisão da literatura (Tabela 1) rara-
mente abordaram falha asséptica após a revisão da IPP.

Além disto, relatos de soltura asséptica no quadro de re-
visão prévia de ATQ ou ATJ para IAP devem ser interpre-
tados com cautela, pois podem representar recidiva da IAP. 
Portanto, não se pode tirar conclusões sobre a eficácia clíni-
ca de qualquer formulação específica do COCA na prevenção 
de soltura asséptica de ATQ ou ATJ após revisão para IAP. 
     Neste momento, não há uma conclusão definitiva sobre qual 
formulação de COCA para reimplantação protética fornece a 
melhor erradicação da IAP e/ou é mais protetora contra soltura 
asséptica subsequente. Quaisquer inferências feitas como resul-
tado desta revisão devem ser cautelosamente adotadas na prá-
tica clínica devido às múltiplas variáveis de confusão presentes 
em diferentes investigações de tratamento da IAP (por exemplo, 
características do paciente, perfis de resistência do organismo, 
diferenças entre espaçadores com antibióticos e duração do 
tratamento com antibióticos antes e depois da reimplantação 
protética, etc.). Esta revisão demonstra que o cimento ósseo 
de reimplantação protética pode ser misturado com uma ampla 
gama de antibióticos simples ou duplos e fornecer controle bem-
sucedido da IAP após cirurgia de revisão de IAP de um ou dois 
estágios em uma alta porcentagem de procedimentos. No entan-
to, quando apenas as situações de uso do COCA amparados por 
mais de um estudo em 50 pacientes são considerados, parece 
haver capacidade ideal para controlar a IAP não resultando em 
comprometimento mecânico do PMMA nas seguintes condi-
ções: reimplantação protética usando COCA contendo 1 g de 
vancomicina e 0,5-1 g gentamicina por 40 g de PMMA ou 1 g de 
clindamicina e 1 g de gentamicina por pacote de 40 g de PMMA.

Numero de estudos

Dois-estágios

Um-estágio

Dose por pacote de   
40 gm PMMA 

Número de proteses

Seguimento médio 
(meses)

Recidiva da IAP
incidência (%): 
variação e média

10

9

1

0.6-1,2 g

428

59

0-25
8-5

4

3*

2*

0.5 g

259

29

0-15
9

1

1

-

2,0 g

13

48

0
0

1

1

-

750 mg

53

49

17
17

1

-

1

2,0 g

24

108

8
8

2

2

-

1,0 g V,     
1,2-2.4g T

141

40

8-28
18**

3

2

1

1,0 g V,          
0,5-1,0 g G

59

47

0-4
1,3

2

2

-

1,0 g G
1,0 g C

51

53

4
4

Variável Tobra(T) Gent (G) Vanco(V) Cefuroxima V+T V+G G+Clinda (C)1a Ger
cefalosporina

TABELA 2. Resumo dos dados agregados relativos ao cimento com antibiótico na reimplantação
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QUESTÃO 1: A realização de uma artroplastia total primária (AT) após um caso contaminado 
(infecção ou cirurgia abdominal aberta), na mesma sala de cirurgia, aumenta o risco de infecções 
do sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Os poucos dados sobre este assunto sugerem que o risco de IAPs pode ser maior quando uma artroplastia eletiva 
segue um caso contaminado. O risco pode ser reduzido se a limpeza terminal da sala de cirurgia puder ser feita após esse caso. Mais 
estudos são necessários para elucidar essa associação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 4%, Abstenção: 3% (Grande maioria, Consenso forte)

1.5. PREVENÇÃO: AMBIENTE DA SALA CIRÚRGICA

JUSTIFICATIVA
Uma revisão abrangente da literatura foi realizada a fim de 

identificar todos os estudos sobre o efeito dos riscos de infec-
ção na AT primária, após um caso contaminado. As buscas pelos 
termos “artroplastia total”, “risco de infecção” e “caso infecta-
do” com diferentes operadores Booleanos foram realizadas uti-
lizando os mecanismos de busca: Medline, Embase e Cochrane, 
pesquisados até fevereiro de 2018. Critérios de inclusão para 
nossa revisão sistemática foram todos os estudos em inglês (Ní-
vel I-IV), que relataram risco de infecção para AT primária após 
um caso contaminado Os critérios de exclusão foram artigos em 
língua não inglesa, estudos antigos, estudos não humanos, arti-
gos resumidos, relatos de casos, artigos de revisão, estudos com 
menos de 10 pacientes na amostra, estudos sem acompanha-
mento clínico, taxas de infecção e artigos técnicos sem dados do 
paciente. Seguiram-se os critérios PRISMA (Itens de Relatórios 
Preferidos para Revisões Sistemáticas e Meta-Análises) em 921 
trabalhos. Após a retirada das duplicatas e avaliação dos títu-
los, foram avaliados 170 títulos, foram lidos 24 textos completos 
e quatro apresentaram os critérios de inclusão para permitir a 
análise.

Há dados limitados na literatura específica para o risco de 
infecção na realização de AT primária após um caso contamina-
do, uma vez que o número de estudos é limitado e o número de 
ATs realizadas após um caso infectado também é restrito. Uma 
revisão sistemática foi realizada especificamente avaliando se os 
patógenos nosocomiais persistem em superfícies inanimadas, 
como patógenos de casos cirúrgicos infectados que permanecem 
em superfícies na sala de operação [1]. Quase todos os patóge-
nos, incluindo os vírus respiratórios e gastrointestinais, persisti-
ram por dias nas superfícies inanimadas, com muitos patógenos 
gram-positivos, gram-negativos e fúngicos permanecendo por 
meses. No entanto, a persistência do patógeno foi interrompida 
se a desinfecção preventiva da superfície fosse realizada e isso 
foi corroborado em um estudo de 31.499 ATs em que a limpeza 
terminal foi eficaz na redução da carga biológica após um caso 
infectado e não aumentou a probabilidade de infecção quando 
um caso foi realizado no dia seguinte [2]. Por outro lado, esse 
mesmo estudo também demonstrou que o risco de infecção au-

mentava em 2,4 vezes se um caso de AT seguisse um caso infec-
tado na mesma sala no mesmo dia operatório. Outro estudo de-
monstrou achado semelhante, pois um, de 39 pacientes com AT 
(2,6%), desenvolveu uma infecção após um caso contaminado 
e o organismo Cutibacterium acnes foi o mesmo que o isolado 
do caso anterior infectado [3]. É digno de nota que o tamanho 
da amostra foi pequeno neste estudo, embora esse estudo tenha 
abrangido um período de 5 anos, indicando que poucas ATs fo-
ram realizadas após casos infectados. Por outro lado, um estudo 
anterior examinando 85 ATs realizadas imediatamente após um 
caso infectado não demonstrou diferença no risco de infecção 
profunda ou superficial em 12 meses quando comparados a uma 
coorte de 354 ATs que não seguiram um caso contaminado [4]. 
O patógeno da infecção na AT que se seguiu a um caso contami-
nado foi devido a um organismo diferente do patógeno presente 
no caso infectado anterior. Mais pesquisas são necessárias para 
determinar se o risco de infecção aumenta quando uma AT é 
realizada após um caso cirúrgico contaminado.
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QUESTÃO 2: O uso de paramentos cirúrgicos estéreis diminui o risco de contaminação ou inci-
dência de infecção após artroplastia total (AT)?

RECOMENDAÇÃO: O uso de vestimentas cirúrgicas estéreis não influencia a incidência de infecções subsequentes no sítio cirúrgico/
infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs) após procedimentos ortopédicos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 85%, Discordam: 6%, Abstenção: 9% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A escolha ideal do material de vestimenta, o tipo de vesti-

menta cirúrgica e o método de colocação de equipamentos de 
proteção individual na sala de cirurgia há muito que são deba-
tidos. Apesar da atual era da medicina baseada em evidências, 
a vestimenta cirúrgica permanece impregnada de práticas his-
tóricas baseadas na literatura com mais de 30 anos e a noção 
de “o que sempre fizemos.” No geral, as evidências envolvendo 
aventais/ coletes cirúrgicos são precárias. Em revisão, utilizan-
do PubMed, Ovid-MEDLINE®, Embase, PEDro, Biblioteca Co-
chrane, Scopus, Web of Science, ERIC e CIN'AHL Plus, identi-
ficamos 1.356 artigos usando termos de pesquisa relacionados a 
coletes cirúrgicos, vestidos ou trajes, coletes ortopédicos, vesti-
dos , ternos, exaustores, capacetes e tecidos cirúrgicos, destes, 
apenas 25 eram pertinentes ao nosso estudo e representavam 
um grupo heterogêneo.

É uma questão de valor socioeconômico significativo, dado 
o risco de exposição a contaminantes e ISC após a AT. Diretrizes 
de vários órgãos (Organização Mundial da Saúde, Associação de 
Enfermeiros Perioperatórios Registrados, Instituto Nacional de 
Excelência em Saúde e Cuidados) parecem basear-se mais em 
“opinião de especialistas” e abordagem pragmática em vez de 
evidências científicas. Em ocasiões estas diretrizes parecem 
contraditórias e incompletas [1,2]. Muitos trabalhos tiveram 
grandes falhas metodológicas no desenho do estudo e graves 
viés do observador, de tal forma que não mereceriam inclusão 
no estudo. Desses estudos incluídos, vários usam dados não 
comprovados, como a redução de contagens bacterianas e célu-
las escamosas da pele como um preditor para infecção.

A parte do avental cirúrgico abaixo do nível da mesa de ope-
rações e acima do nível do peito parece estar mais contaminada 
[3]. Vestir e calçar luvas parecem gerar partículas de ar em um 
ambiente de sala de operação, embora isso pareça menor ao ní-
vel da mesa de operações sob fluxo de ar laminar [4].

Acreditou-se que vestimentas com exaustão (escafandros) 
contribuíssem para a redução da ISC por muitos anos [5]. Além 
disso, defende-se que protejam a equipe cirúrgica da contamina-
ção durante procedimentos ortopédicos [6]. Em um estudo de 
diferentes trajes cirúrgicos utilizados para artroplastia total do 
joelho alocado aleatoriamente, os trajes de exaustão produziram 
menos contaminação do ar do que os aventais de poliéster oclu-
sivo, mas nenhuma diferença foi identificada na contaminação 
da ferida [7]. Em uma combinação de séries de artroplastias de 
quadril e joelho, os capacetes de exaustão com filtros não forne-
ceram maior proteção contra contaminação bacteriana na área 
do campo cirúrgico em comparação com capuzes e máscaras 
convencionais

Em comparação com aventais de poliéster oclusivos com 
aventais de tecido à prova de líquidos modernos, com mais efi-
ciência, estes receberam críticas de que produzem uma maior 

contaminação do ar [9]. Os exaustores não estéreis descartáveis 
parecem ser igualmente eficientes para os sistemas de capace-
te contendo bactérias no ar e na superfície do local cirúrgico 
[10]. Em outro estudo, trajes espaciais parecem causar mais 
contagens de partículas na sala de cirurgia com o movimento do 
cirurgião em comparação com aventais cirúrgicos padrão (11). 
Roupas ventiladas descartáveis de polipropileno com punhos 
nas mangas e pernas parecem reduzir a contaminação do ar em 
comparação com outros trajes [13,14]. Aventais cirúrgicos reu-
tilizáveis mostram mais penetração bacteriana em comparação 
com os aventais descartáveis impermeáveis [15,16] Aventais 
com malha trançada apertada não parecem reduzir a contamina-
ção do ar ou de feridas com Stafilococos epidermidis resistente 
à meticilina (MRSE), e a fonte mais comum de MRSE continua 
sendo o paciente [17}.

Os sistemas de capacete cirúrgico de pressão positiva 
modernos diferem dos sistemas anteriores de exaustão no 
corpo com pressão negativa, que foram desenvolvidos para 
reduzir a infecção no local cirúrgico [18]. Além disso, nem 
todos os sistemas de capacetes cirúrgicos se comparam de 
maneira semelhante no que diz respeito à contaminação da 
interface avental/luva. Especificamente, sistemas de pressão 
positiva mostram mais contaminação nesta área, mesmo em 
comparação com os aventais estéreis convencionais [19]. 
Isto foi atribuído à contaminação na interface avental/luva 
[20,21]. Um estudo randomizado sobre aventais cirúrgicos 
padrão e sistemas de capacete cirúrgico de pressão positiva, 
com e sem o uso de bandagens no punho da luva, encontrou 
culturas de locais cirúrgicos mais positivos com capacetes 
e bandagens, mas isso não foi estatisticamente significante 
[22]. O contato direto com o capacete estéril é desencora-
jado, pois um número significativo pode estar contaminado 
durante a artroplastia e a esterilidade não deve ser presumi-
da [11]. Em uma grande coorte de artroplastia total primária 
do quadril procedimentos em que o sistema de exaustão do 
corpo foi utilizado, mostraram maior incidência de infecção 
profunda, mas isso não se mostrou um fator de risco na aná-
lise multivariada [23].

No geral, a qualidade dos estudos sobre o assunto de vesti-
menta cirúrgica estéril é baixa, na maioria dos casos. Conclusões 
tangíveis sobre qual tipo de vestimenta, material, sistema e com-
binações leva à redução da contaminação ou incidência de infec-
ção após o AT não pode ser alcançado. Parece haver vários re-
latos de contaminação usando sistemas de capacete estéreis. Se 
isso leva ao aumento da incidência de infecção, continua por ser 
demonstrado. Em resumo, uma recomendação fraca de aventais 
cirúrgicos estéreis para AT é apresentada, como melhor prática 
do "senso comum"; na ausência de evidências robustas [24], o 
uso de sistemas modernos de capacete não seria recomendado 
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na prevenção de ISC.
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QUESTÃO 3: O uso de roupas de proteção pessoal (trajes espaciais - escafandro) influencia a 
taxa de infecções do sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs) em pacientes 
submetidos à artroplastias?

RECOMENDAÇÃO: Na falta de forte evidência, acreditamos que o uso de roupas de proteção pessoal não reduz a taxa de lSC/IAPs) 
subsequentes em pacientes submetidos à artroplastia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 87%, Discordam: 11%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Os trajes de proteção pessoal inicialmente utilizados, que 

visavam proteger o local cirúrgico, reduzindo a contaminação 
microbiana e a subsequente infecção pela equipe cirúrgica, eram 
trajes de exaustão corpórea, com pressão negativa e tubulação 
de entrada e saída, criando uma pressão negativa dentro do tra-
je. Partículas derramadas eram ventiladas para longe do local 
cirúrgico pela tubulação. Devido à natureza incômoda da tubu-
lação, sistemas de capacete cirúrgico mais portáteis foram de-
senvolvidos. Esses sistemas normalmente têm um ventilador no 
capacete, permitindo que o ar flua através da cabeça e do pesco-
ço da pessoa e se esgote pelas aberturas do avental, geralmente 
através da sua porção inferior ou de outras aberturas potenciais.

Uma revisão sistemática de sistemas de capacetes e roupas 
com exaustão do corpo foi publicada em 2016 [1]. Sistemas de 
capacete ou trajes de exaustão corpórea foram comparados aos 
aventais convencionais para os resultados de (I) contaminação 
do ar, (II) contaminação da ferida e (III) infecção profunda. 
Dezesseis artigos preencheram os critérios de inclusão para os 
vários desfechos.

Contaminação do ar: Quatro estudos compararam sistemas 
de capacetes aos aventais convencionais [2-5]. Um estudo [4] 
relatou contaminação reduzida do ar; os outros três não mostra-
ram diferença [2,4,5]. Cinco [6-10] de sete estudos comparan-
do os trajes de exaustão mostraram menor contaminação do ar. 
Dois estudos não mostraram diferença na contaminação do ar 
em comparação com os aventais convencionais [11].

Contaminação da ferida: Um único estudo não mostrou 
diferença estatística na contaminação da ferida, comparando o 
sistema de capacetes aos aventais convencionais [4]. Dois dos 
quatro estudos de comparação de exaustão corpórea encontra-
ram uma vantagem significante desses, com menos contamina-
ção de ferida, comparado com aventais convencionais [12,13].
Os outros dois estudos tenderam a favor de trajes de exaustão 
corpórea [6,7].

Infecção profunda: Três estudos de dados de registros que 
reportaram 4 séries de pacientes (duas de pacientes submetidas 
à ATQ e duas à ATJ) num total de mais de 175.000 pacientes, 
compararam o sistema de capacete com aventais convencionais, 
e utilizaram como desfechoa a revisão por infecção aos 6 meses 
[14] ou um ano [15,16]. Hooper reportou uma taxa significati-
vamente mais alta de reoperação por infecção dentro de seis me-
ses quando o sistema de capacete foi utilizado: ATQ- 0.19% com 
o sistema de capacete vs  0.06% com aventais convencionais, p < 
0.0001, e ATJ - 0.24% com sistema de capacete vs. 0.098% com 
sistema convencional, p < 0.001 [7]. Namba et al. não encontra-
ram diferença na taxa de reoperação para infecção em um ano 
quando a análise multivariada foi utilizada para ambas, ATQ e 
ATJ [8,9]. Dados agregados destas quatro series mostraram au-

mento, não estatisticamente significativo, na taxa de infecção 
profunda (p = 0.09) (Razão de Risco [RR] 1.67, IC 95%, 0,92 
- 3.05) [17].

Em contraste, quatro estudos envolvendo 3.990 pacientes, 
comparando trajes de exaustão corpórea aos aventais conven-
cionais, mostraram a diminuição na infecção profunda quando 
os trajes de exaustão corpórea foram usados [6-8,13]. A taxa de 
infecção profunda no seguimento médio de 2,5 anos foi de 0,17% 
(3/1.795) no grupo de exaustão corpórea e 1,0% (16/1.604) no 
grupo de roupas convencionais (p <0,01). Quando os dados dos 
estudos acima foram combinados em um modelo fixo de meta-
-análise, os trajes de exaustão corpórea foram associados a uma 
redução significativa nas taxas de infecção profunda (RR 0,11, 
IC 95%. 0,09 - 0,46).

Após a publicação da revisão sistemática do sistema de ca-
pacete, dois estudos adicionais do Registro de Prótese da Nova 
Zelândia analisaram ainda mais o impacto dos sistemas de ca-
pacete cirúrgico na reoperação por infecção aos 6 e 12 meses 
[18,19]. A análise multivariada não mostrou aumento estatís-
tico (ou diminuição) nas reoperações por infecção quando fo-
ram utilizados sistemas de capacete cirúrgico para artroplastia 
primária de quadril e joelho. No estudo da ATJ primária houve 
uma tendência, estatisticamente não significativa (p = 0,052) em 
reoperações para infecção em seis meses quando sistemas de ca-
pacete cirúrgico foram usados (Razão de Chances [OR] 1,53, IC 
95%, 1,00 - 2,34) Um estudo adicional, comparando um siste-
ma de capacete com um avental convencional, em um ambiente 
cirúrgico simulado, usou partículas e emissões microbiológicas 
como desfechos. A contagem de partículas foi estatisticamente 
mais alta, enquanto as emissões microbiológicas tenderam (mas 
não significativamente) a ser mais altas nos experimentos do 
sistema de capacetes [17].

É importante observar que o tipo de sistemas de capace-
tes e aventais usados não foi relatado nos estudos acima, so-
bre infecções profundas. Os sistemas de capacete variam de 
acordo com o tipo de ventilador, a velocidade do ventilador, 
a localização do escapamento no traje e o material do avental 
/ toga usada com o sistema do capacete. Essas variáveis tam-
bém podem influenciar o potencial de contaminação. Em um 
estudo de Fraser et al. um sistema de capacete / toga mostrou 
taxas significativamente maiores de contaminação na interfa-
ce avental/luva em relação aos outros sistemas de capacetes e 
avental convencional [3]. Os outros sistemas de capacete, nes-
se estudo, não mostraram taxa estatisticamente maior de con-
taminação comparada ao avental convencional. O sistema de 
capacete, com maior risco de contaminação na interface aven-
tal/luva, usava uma toga com mangas feitas de material plastifi-
cado mais rígido, que provavelmente permitia uma maior saída 
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de partículas na interface avental/luva.
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QUESTÃO 4: A troca dos campos cirúrgicos durante o desbridamento, antibióticos e retenção de 
implantes (DARI) afeta a taxa de sucesso?

RECOMENDAÇÃO: O impacto e a eficácia da troca dos campos cirúrgicos, durante o DARI, não foram investigados e, portanto, podem 
ser realizados a critério do cirurgião.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 5%, Abstenção: 1% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O DARI é uma opção viável e eficaz para o manejo de infec-

ções articulares periprotéticas agudas (IPPs) [1 2 |. As taxas de 
sucesso publicadas para pacientes que respondem ao tratamento 
DARI variam de 14 a 100% [1, 4]. No entanto, como afirmam 
Tsang et al, as taxas publicadas melhoraram após 2004, com uma 
proporção média de sucesso de cerca de 72% [3]. A razão para 
a melhoria do sucesso do DARI é certamente multifatorial e in-
clui uma melhor compreensão da importância de realizar um 
desbridamento completo. Inúmeros fatores que influenciam o 
resultado do DARI foram identificados, incluindo o momento 
da cirurgia, o número de procedimentos, o microrganismo res-
ponsável, a duração do tratamento com antibióticos, a troca dos 
componentes removíveis e outros fatores [3,5-9]. Em um arti-
go de revisão sobre o tratamento com DARI, os únicos determi-
nantes, estatisticamente significativos, para o resultado foram o 
debridamento precoce (com uma mediana < 7 dias do início dos 
sintomas) e a troca dos componentes modulares do implante [3].

Embora alguns trabalhos considerem a questão [10], não 
há estudos que avaliem o impacto da troca de campos durante 
o DARI. Após revisão sistemática de 51 artigos, foi identifica-
do apenas um estudo que mencionou o uso de novos campos 
limpos durante o procedimento cirúrgico. Outros estudos sobre 
troca em um estágio após IAP também mencionam a remoção 
do implante com reimplantação imediata na realização do des-
bridamento (12).

A mudança dos campos durante o DARI pode ser realizada 
a critério do cirurgião. Mais estudos são necessários para inves-
tigar seu papel e eficácia no tratamento da IPP precoce.
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QUESTÃO 5: O uso de instrumentos separados, para cada um dos lados, reduz a taxa de ISC/IAPs 
subsequentes em pacientes  submetidos a ATQ ou ATJ bilateral simultânea (BATQ ou BATJ)?

RECOMENDAÇÃO: Não. O uso de instrumentos separados para cada lado não parece reduzir a taxa de ISC/IAPs subsequentes em pa-
cientes submetidos a ATQ ou ATJ bilaterais simultâneas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 72%, Discordam: 19%, Abstenção: 9% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A proporção de artroplastia total bilateral em um estágio 

(ATB) para artroplastia total unilateral está aumentando nos 
Estados Unidos. Essa tendência pode ser impulsionada pela 
epidemia de obesidade e sua contribuição na progressão da os-
teoartrite e na expansão das artroplastias totais (ATs) para pa-
cientes mais jovens, mais saudáveis e mais ativos [1-3]. Todos 
esses fatores resultam em maior demanda pelo procedimento. 
Avanços em anestesia, técnica cirúrgica e cuidados periopera-
tórios podem contribuir ainda mais para o aumento da ATB em 
um estágio [4].

A ATB em um estágio é um procedimento relativamente 
seguro, especialmente após a seleção apropriada do paciente 
[5,6]. Os benefícios da BAT em estágio único incluem anestesia 
única e internação única, resultando em redução de custos [7] 
e menor tempo de permanência hospitalar (TPH) [8,9]. Alguns 
estudos defendem a BAT, pois demonstraram que as taxas de 
complicações perioperatórias são similares entre ATB de qua-
dril (ATQ) em um estágio e unilateral [10,11]. Por outro lado, 
estudos em oposição, descobriram que a BAT em um estágio 
apresenta maiores riscos aos pacientes, incluindo transfusões 
aumentadas, maiores eventos adversos e desfechos funcionais 
abaixo do ideal [12-15]. A maioria dos estudos se concentra na 
mortalidade, embolia pulmonar (EP), trombose venosa profun-
da (TVP) e complicações cardiovasculares, mas dados sobre ISC 
ou IAP são limitados na literatura.

ISC/IAP é um problema significative e associado ao aumen-
to da morbidade, mortalidade e custos assistenciais [16-22]. O 

aumento do tempo cirúrgico, perda sanguínea e uso de transfu-
são homóloga são fatores de risco para ISC/IAP [23,24]. A lite-
rature é controversa quanto às taxas de infecção após ATJB em 
um estágio e ATJ unilateral. Os autores que observaram maior 
taxa de infecção nas ATJBs, em um estágio, culparam o maior 
tempo cirúrgico, aumento do contingente de pessoal na sala ci-
rúrgica, e a falta de lavagem das mãos, colocação de novos cam-
pos/aventais cirúrgicos e novos instrumental operatório para 
a segunda artroplastia [25]. Outros, têm reportado taxas mais 
elevadas de ISC/IAPs após a ATJB e ATQB após procedimentos 
unilaterais ou estagiados. Isto pode ser, em parte, devido a po-
pulação selecionada para esses procedimentos ser mais jovem e 
mais sadia [26,27].

Uma fonte potencial de ISC exclusiva da ATJB em um está-
gio é o uso do mesmo conjunto de instrumentos nas duas arti-
culações. Os procedimentos podem ser concluídos usando uma 
ou duas equipes cirúrgicas, bem como um ou dois conjuntos de 
instrumentos. Redução da ISC/IAP após ATB não foi demons-
trada com o uso de instrumentos separados para cada lado. Atu-
almente, existem evidências limitadas e inconclusivas na litera-
tura [28-31].

Em 2006, Gonzalez Della Valle et al. [28] consideraram a 
hipótese de que a prevalência de infecção profunda precoce se-
ria menor no segundo lado quando um conjunto completamente 
novo de instrumentos estéreis era usado para o segundo lado. Os 
autores reviram retrospectivamente a prevalência de infecção 
profunda em 271 casos consecutivos, usando dois instrumentais 
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estéreis diferentes (grupo 1), e 289 casos usando o mesmo ins-
trumental (grupo 2). No grupo 1, houve uma infecção profunda 
afetando o primeiro lado, enquanto não houve infecções pro-
fundas no grupo 2. No grupo 2, um paciente desenvolveu uma 
infecção superficial no segundo lado que necessitou readmissão 
e antibióticos intravenosos. Dada a prevalência muito baixa de 
infecção profunda do primeiro e segundo lado (0,2% e 0% res-
pectivamente), o estudo foi fraco para detectar uma diferença; 
2.300 pacientes seriam necessários em cada grupo para alcan-
çar significância estatística. Os resultados deste estudo devem 
ser considerados com cautela, pois são o resultado de equipes 
cirúrgicas experientes, especializadas em cirurgia de artroplas-
tias de quadril, operando em salas de fluxo laminar e utilizando 
trajes com exaustão corporal. Sem essas condições, a taxa de 
infecção em artroplastias de quadril bilaterais em estágio úni-
co, realizadas com o mesmo conjunto de instrumentos, pode ser 
maior. Com base nessa experiência, o uso do mesmo conjunto 
de instrumentos para o segundo lado nas condições de operação 
descritas neste estudo parece ser seguro (28).

Os três estudos restantes compararam os resultados das 
ATJs bilaterais às unilaterais. Dois dos três estudos usaram con-
juntos de instrumental separados nos procedimentos bilaterais 
e observaram taxas de infecção de 0% em 227 pacientes [29] 
e 2,7% em 92 pacientes [30]. O estudo final utilizou o mesmo 
conjunto de instrumentos nos procedimentos bilaterais e obser-
vou uma taxa de infecção de 3,5% em 72 pacientes, atribuindo 
possíveis fontes de infecção ao tempo de operação prolongado, 
aumento do número de atendentes na sala de cirurgia, sem tro-
car campos, sem reescovação e sem mudança de instrumental 
[31]. Este último entra em conflito com a conclusão de Gon-
zalez Della Valle et al. que postulou que o uso dos mesmos ins-
trumentos é considerado seguro [28]. Três dos quatro estudos 
descobriram que a ATB em um estágio é geralmente segura [28-
30], com exceção de Luscombe et al. (31), que concluíram que 
procedimentos bilaterais escalonados podem ser mais seguros. 
     Atualmente, não há evidências clínicas suficientes para mos-
trar que o uso de instrumental separado para cada lado durante 
a ATB simultânea reduz a taxa de ISC/IAP subsequente. Ainda 
que no estudo retrospectivo de Gonzalez Della Valle et al. não 
encontramos diferenças nas taxas de infecção entre utilização 
do mesmo instrumental ou de instrumentais separados nos 
procedimentos, sua natureza retrospectiva e falta de poder es-
tatístico não são fortes o suficiente para chegar a uma conclusão 
clínica em relação a um padrão para a prática de usar um ou dois 
conjuntos de instrumentais. O uso de um conjunto de instru-
mental parece ser seguro com as evidências disponíveis.
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QUESTÃO 6: O uso rotineiro de um novo conjunto de instrumental e equipamentos cirúrgicos 
após o desbridamento e antes da reimplantação reduz o risco de recorrência de infecções do sítio 
cirúrgico/ infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)? É necessário mudar todos os campos 
cirúrgicos antes do reimplante final na cirurgia de revisão séptica?

RECOMENDAÇÃO: A mudança dos campos cirúrgicos após o desbridamento de uma articulação infectada leva a uma redução na bio-
carga, melhora o resultado da intervenção cirúrgica e deve ser considerada.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 96%, Discordam: 1%, Abstenção: 3% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Não há estudos específicos que tenham abordado os níveis 

de contaminação do instrumental em cirurgias de revisão infec-
tadas. Diferentes estudos abordaram a contaminação de instru-
mentos cirúrgicos em ortopedia e em outras especialidades, sem 
recomendações definidas. Alguns têm demonstrado um nível de 
contaminação dos instrumentos cirúrgicos em operações con-
taminadas e infectadas, implicando que os instrumentos serão 
contaminados pela própria cirurgia [1,2]. Além disso, estudos 
mostraram que os instrumentos também são contaminados du-
rante procedimentos considerados limpos [3].

Pinto et al. mostraram que em cirurgias ortopédicas limpas, 
47% dos instrumentos estavam contaminados. No mesmo estu-
do, uma taxa ainda maior de 70% apresentou culturas positivas 
em cirurgias contaminadas e até 80% em casos infectados (4). 
Eles concluíram que houve uma diferença significativa no cres-
cimento microbiano entre as cirurgias limpas e contaminadas e 
entre as cirurgias limpas e infectadas. Em outro estudo, Evange-
lista dos Santos et al. avaliaram pacientes submetidos à cirurgia 
gastrointestinal e constataram que a classificação da ferida ope-
ratória afetou significativamente a carga microbiana recuperada 
nos instrumentos [5]. As cargas microbianas foram maiores nos 
instrumentos utilizados para procedimentos contaminados.

Nem todos os estudos encontraram os mesmos resultados. 
Existe um relatório contraditório de Nystrom que constatou 
que, independentemente da classificação das operações ortopé-
dicas como limpas, contaminadas ou infectadas, foram observa-
das taxas de contaminação semelhantes nas bacias de lavagem 
das mãos (75%, 80% e 71%, respectivamente) [6]. Eles concluí-
ram que os dados demonstraram uma correlação relativamente 
maior entre a contaminação nessas bacias e os casos contamina-
dos e infectados, mas isso não foi significativo.

Ao avaliar a correlação entre os instrumentos contaminados 
e o risco de infecção, apenas um estudo foi identificado. Dance-
ra et al. mostraram que a contaminação pós-esterilização de ins-
trumentos cirúrgicos foi associada a um aumento da taxa de ILC 
profunda em pacientes ortopédicos e oftalmológicos [2]. Isso 
parece vincular a contaminação dos instrumentos cirúrgicos ao 
aumento do risco de infecção.

Na literatura sobre cirurgia de artroplastia, Davis et al. mos-
traram que, em 100 operações consecutivas de artroplastias pri-
márias do quadril e do joelho sob fluxo laminar, os instrumentos 
são contaminados. 11,4% das pontas de sucção, 14,5% dos cabos 
leves, 94% das lâminas da pele e 3,2% das lâminas profundas apre-
sentaram culturas positivas [7]. Em conclusão, 63% das opera-
ções apresentaram contaminação do campo operatório. Em outro 
estudo avaliando pontas de eletrocautério, Shahi et al. encontra-
ram em 100 artroplastias totais primárias consecutivas (ATQs) e 

revisão asséptica de ATQs que até 6% das pontas estavam conta-
minadas [3]. Nenhum desses pacientes evoluiu com IAP/ISC. Ro-
binson et al. também descobriram que 41% das pontas de sucção 
tinham evidência de colonização bacteriana em cirurgia de ATQ 
realizada em salas de cirurgia com ar ultrafiltrado [8]. Além disso, 
poucos estudos se concentraram em elementos do campo cirúrgi-
co além dos instrumentos. Beldame et al. encontraram uma taxa 
de perfuração de luvas cirúrgica de 3,5% e taxa de contaminação 
de luvas de 6% durante a redução de ATQs e uma taxa geral de 
contaminação de luvas de 3,38% em ATQ eletiva [9 |.

A literatura sugere que a contaminação do instrumental 
ocorre mesmo durante a cirurgia de artroplastia primária limpa. 
Esta contaminação não parece se traduzir em um risco aumenta-
do de ISC/IAP. Embora alguns estudos mostrem que a contami-
nação é maior em cirurgias contaminadas e infectadas, existem 
evidências conflitantes sobre se isso se traduz em infecção clíni-
ca. A literatura não referente à artroplastia parece apoiar que os 
instrumentos contaminados se traduzem em infecção ativa, mas 
poucos estudos de baixa evidência foram identificados.

Consideramos que, com esses achados, embora existam evi-
dências limitadas, especialmente relacionadas à cirurgia de ar-
troplastia infectada, o uso rotineiro de um novo conjunto de ins-
trumentos cirúrgicos e equipamentos após o desbridamento e 
antes do reimplante na cirurgia de revisão de artroplastia infec-
tada deve ser considerado. Isso poderia reduzir potencialmente 
o risco de ter instrumentos contaminados e, portanto, reduzir 
o risco de contaminação global no campo cirúrgico, reduzindo 
potencialmente o risco de ISC/IAP.
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QUESTÃO 7: Existe a preocupação com a contaminação do campo cirúrgico por partículas, como 
o cimento, que podem escapar da ferida no intraoperatório, entrando em contato com o foco ci-
rúrgico ou máscaras faciais, e depois voltar para a ferida?

RECOMENDAÇÃO: Existe logicamente um risco elevado de que os fragmentos que caiam na ferida depois de entrarem em contacto com 
equipamento não estéreis (por exemplo, foco cirúrgico, máscaras faciais) contaminem o campo cirúrgico. Entretanto, nenhum estudo 
investigando essa hipótese existe diretamente na literatura atual. Recomendamos que os cirurgiões estejam conscientes e tomem pre-
cauções a fim de evitar que fragmentos caiam no campo cirúrgico, e se tal cenário surgir, usar soluções antissépticas abundantes, como 
a betadina diluída, para irrigar a ferida.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 2%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Vários estudos mostraram que as fresas de alta velocidade 

na cirurgia de artroplastia primária de quadril e na coluna ver-
tebral podem produzir partículas no ar [1-3]. Essas partículas, 
possivelmente contaminados com agentes bacterianos, tóxicos 
ou virais, estão espalhados pela sala de cirurgia (SO) e conta-
minam o ambiente e todo o pessoal presente durante o pro-
cedimento cirúrgico. Na artroplastia de revisão do quadril ou 
joelho, diferentes ferramentas e fresas de alta velocidade são 
usadas para remover o cimento das cavidades ósseas. Algumas 
dessas ferramentas, especialmente aparelhos de ultra-som, po-
dem vibrar em alta freqüência levando a uma disseminação de 
partículas de cimento por toda a sala de cirurgia. Algumas vezes, 
outros instrumentos, como formões e osteótomos, usados para 
extração de cimento, podem propelir partículas no teto, focos 
ou partes do corpo dos cirurgiões ou assistentes que participam 
da cirurgia. As partículas que entram em contato com uma su-
perfície não estéril, como o teto, a máscara facial ou as luzes, 
têm o potencial de cair de novo na ferida, atuando como um 
veículo para o transporte de organismos infecciosos para essa 
área estéril.

Não há estudos na literatura que avaliem o efeito de detritos 
que entram em contato com uma superfície não estéril e retor-
nam à ferida. Portanto, quaisquer suposições devem ser basea-
das em literatura que destaque o papel das partículas transpor-
tadas pelo ar na SO e sua correlação com o risco de infecção do 
sítio cirúrgico/infecção periprotética (ISC/IAP). As partículas 
transportadas pelo ar são uma fonte de inoculação bacteriana 
da ferida e podem resultar em ISC/IAP pós-operatória [6-8]. 
Portanto, esforços significativos são feitos para reduzir a carga 
de partículas no ar. Estudos sugerem que partículas maiores que 
10pm são grandes o suficiente para transportar bactérias viáveis 
[9]. Além disso, como estudos sugerem que a turbulência do ar 
e a disseminação de bactérias pelo tráfego na SO podem resultar 
em um aumento na contagem de bactérias nos campos estéreis, 
[10-12] pode ser plausível supor que fragmentos maiores pos-
sam causar alterações semelhantes no fluxo de ar e aumentar a 
carga biológica. Além disso, a literatura existente sugere que as 

bacias para lavagem das mãos usadas na sala de cirurgia estão 
frequentemente contaminadas por bactérias [13,14]. Resíduos 
de feridas não estéreis que caiam nessas bacias podem estar con-
tribuindo para sua contaminação, mas nenhum estudo demons-
trou essa possibilidade teórica.

Em resumo, apesar da ausência de estudos específicos que 
demonstrem o risco de contaminação do campo operatório es-
téril devido ao respingo de resíduos da ferida, recomendamos 
que os cirurgiões façam todos os esforços para mitigar esse pro-
blema. Rachha et al. apresentaram uma técnica para extração de 
cimento que provavelmente evitaria esse problema, que seria 
um protetor de lavagem transparente pulsado, feito com mate-
rial plástico, que não impede a destreza ou a visão do cirurgião. 
Objetos não estéreis, como as luzes da SO, deveriam deve ser 
mantido o mais longe possível do campo cirúrgico e do equipa-
mento estéril. É plausível que partículas contaminadas possam 
cair no campo cirúrgico durante procedimentos ortopédicos, se 
tal cenário ocorrer, recomendamos que irrigação abundante do 
campo operatório com o uso de soluções salinas e anti-sépticas 
normais, como a betadina diluída. seja executada.

     Outras pesquisas de ciência básicas (baseadas em simula-
ção) e sua implementação nessa área são necessárias.
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QUESTÃO 1: O uso de torniquete influencia as taxas de infecções do sítio cirúrgico/infecções 
articulares periprotéticas (ISC/IAPs) nas artroplastias totais de joelho (ATJ), primária ou de re-
visão?

RECOMENDAÇÃO: A literatura é inconclusiva quanto ao uso do torniquete durante a ATJ e seu potencial para aumentar os riscos para 
lSCs/IAPs em ATJs. Os tempos e pressões do torniquete devem ser minimizados para reduzir esse risco.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 9%, Abstenção: 2% (Grande maioria, Consenso forte)

1.6. PREVENÇÃO: TÉCNICA CIRÚRGICA

JUSTIFICATIVA
O uso do torniquete pneumático durante a ATJ tem sido 

um padrão para esse procedimento. No entanto, surgiram pre-
ocupações sobre a lesão isquêmica que pode ocorrer com o uso 
do torniquete. Isso levou muitos autores a realizarem estudos 
avaliando o uso ou não de torniquete e seu efeito na perda de 
sangue no período perioperatório, dor e função pós-operatória 
e complicações pós-operatórias [1-7]. No entanto, muitos des-
ses estudos são pequenos ensaios clínicos randomizados (ECRs) 
que não têm o poder de definir definitivamente a influência do 
uso do torniquete em ISC e IAPs.

Liu et al. mostraram em um ECR com 52 pacientes subme-
tidos à ATJ bilateral simultânea que o uso de torniquete estava 
associado a maior exsudação e formação de bolhas na ferida, 
bem como a única infecção profunda na coorte ocorrida em 
um caso de ATJ que havia sido realizado durante o uso de um 
torniquete [8]. Em um ECR de 31 pacientes, Clarke et al. de-
monstraram que o aumento das pressões do torniquete levou à 
hipóxia sustentada da ferida até uma semana após a cirurgia [9]. 
Uma meta-análise de Yi et al. avaliou 13 ECRs sobre o uso de 
torniquete compreendendo 859 pacientes. Destes 13 estudos, 3 
avaliaram o risco de infecção, ISC e IAP em conjunto, e desco-
briram que o uso do torniquete foi significativamente associado 
ao risco aumentado de infecção [6]. Uma metanálise de Zhang et 
al. encontrou um resultado conjunto semelhante, com o uso de 
torniquete associado ao maior risco de complicações não trom-
bóticas, incluindo infecção [10].

Tempos de torniquete mais longos e, portanto, com tempos 
cirúrgicos mais longos, têm sido associados ao risco aumentado 
tanto para ISC quanto para IAP [11-13]. Willis-Owen et al. em 

uma série de 3.449 ATJs consecutivas, verificou que os pacientes 
que desenvolveram ISC/IAP tiveram tempos de torniquete sig-
nificativamente mais longos do que os pacientes não infectados 
[11]. Ricciardi et al. encontraram resultado semelhante em sua 
análise de variáveis perioperatórias que afetam a readmissão em 
30 dias [12]. Na et al. avaliaram a liberação precoce do torni-
quete após a cimentação dos componentes versus reinsuflação 
do torniquete após o controle do sangramento em 206 pacien-
tes e descobriram que o aumento do tempo de torniquete para 
pacientes no grupo de reinsuflação não afetou a taxa de compli-
cações da ferida, ISC ou IAP [14]. No entanto, nenhum desses 
estudos foi capaz de propor um ponto de corte para o tempo de 
torniquete, sobre o qual o risco de ISC e IAP começa a aumentar. 
Esses estudos também não diferenciaram entre tempo operató-
rio e tempo de torniquete. Como o aumento do tempo cirúrgico 
é um fator de risco conhecido para ISC e IAP, o efeito de interfe-
rência do aumento do tempo cirúrgico pode estar influenciando 
a relação entre tempo de torniquete e infecções pós-operatórias.

Ainda há muito debate sobre a eficácia do uso do tornique-
te para diminuir a perda sanguínea perioperatória. Ledin et al. 
conduziram um ECR sobre o uso de um torniquete em 50 ATJs 
consecutivas e não encontraram diferença na perda de sangue 
calculada perioperatória [15]. A metanálise de Zhang et al. iden-
tificou que a perda sangüínea calculada foi maior sem o uso de 
um torniquete, mas isso não resultou em maior necessidade de 
transfusão [10]. Por outro lado, uma metanálise de Jiang et al. 
descobriu que o uso do torniquete diminuiu a necessidade de 
transfusão na análise conjunta de 1.450 joelhos [16]. Como a 
transfusão de sangue alogênico é um fator de risco conhecido 
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para ISC e IAP, limitar a perda de sangue é um aspecto impor-
tante da prevenção de infecção [17-20].

Outra preocupação com o uso de um torniquete durante a 
ATJ é se a profilaxia antibiótica apropriada é adequada ao local 
da cirurgia. Friedman et al. avaliaram concentrações dos anti-
bióticos administrados nos tecidos, mole e ósseo, um minuto, 
dois minutos e cinco minutos antes da insuflação do torniquete 
e encontraram as maiores concentrações quando os antibióticos 
foram administrados cinco minutos antes da insuflação [21]. 
Yamada et al. constataram que, quando a cefazolina foi adminis-
trada 15 minutos antes da insuflação, a concentração no tecido 
ósseo e mole do local cirúrgico estava acima da concentração 
mínima de inibição (CIM60 para Slaphylococcos aureus sensí-
vel à meticilina, mas abaixo do CIM90 para espécies estafilocó-
cicas coagulase negativas resistentes à cefazolina) [22]. Young 
et al. descobriram que administrando a profilaxia antibiótica 
intra-óssea, concentrações mais altas de antibióticos regionais 
poderiam ser alcançadas, entretanto a eficácia clínica disso na 
redução das taxas de ISC e IAP ainda precisa ser avaliada [23]. 
     O efeito que o uso do torniquete tem sobre a incidência de 
ISCs e IAPs após ATJ não foi totalmente avaliado. Os ECRs des-
se assunto têm sido de pequenas coortes de pacientes que não 
têm o poder de avaliar essas complicações. As metanálises sobre 
este tópico também não puderam comentar definitivamente, já 
que muitos estudos não relataram a incidência de ISC e IAP em 
suas coortes. Mais à frente, estudos avaliando o uso do tornique-
te durante ATJ devem considerar ISC e IAP como um desfecho 
secundário, para que futuras análises agrupadas possam ser mais 
capazes de elucidar uma associação, se existir.
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QUESTÃO 2: O tipo de abordagem cirúrgica (parapatelar vs. subvasto) durante a Artroplastia 
Total do Joelho (ATJ) afeta a incidência de infecção do sítio cirúrgico/infecção articular peripro-
tética (ISC/IAP) subsequente?

RECOMENDAÇÃO: A incidência de ISC/IAP após ATJs primárias não é influenciada pelo tipo de abordagem cirúrgica (parapatelar vs. 
subvasto).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 1%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso muito forte)

JUSTIFICATIVA
Os acessos parapatelar medial e subvasto são as técnicas de 

acesso mais comuns para ATJ primária [1]. Até o momento, a 
questão da melhor abordagem cirúrgica para ATJ primária ainda 
é motivo de debate [2]. Apesar de vasto corpo da literatura in-
vestigar o resultado clínico de pacientes submetidos a ATJ com 
acessos parapatelar medial ou subvasto, apenas um número limi-
tado de estudos enfoca suas taxas de infecção.

Houve quatro metanálises publicadas até o momento que 
comparam o acesso subvastus com o parapatelar medial, bem 
como uma metanálise que compara o acesso subvasto com o 
que poupa o quadríceps (quadriceps-sparing), as quais estão in-
cluídas nas seguintes referências abaixo [1,3- 6]. Em relação ao 
risco de infecção, nenhuma dessas cinco metanálises encontrou 
diferenças.
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QUESTÃO 3: O tipo de acesso cirúrgico da artroplastia total primária do quadril (ATQ) afeta a in-
cidência de infecções subsequentes no sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/
IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: O acesso cirúrgico em ATQ primária não afeta a incidência de ISC/IAPs subsequentes.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 88%, Discordam: 10%, Abstenção: 2% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
Muitos acessos para expor a articulação do quadril foram 

descritos. Abordagens cirúrgicas para ATQ evoluíram para im-
plementar um acesso posterior minimamente invasivo para mi-
nimizar o dano dos tecidos moles, um ressurgimento do acesso 
lateral direto para considerar preocupações sobre a instabilida-
de e o aumento da popularidade do acesso anterior direto para 
melhorar a recuperação pós-operatória. Menor incisão na pele, 

combinada com menor dano tecidual e melhores técnicas de ma-
nejo da dor, resultaram em tempos de recuperação mais rápidos, 
reabilitação mais rápida e admissões hospitalares mais curtas. 
No entanto, o impacto desses acessos sobre o risco de infecção 
não foi estudado extensamente. Nós relatamos dados de ensaios 
clínicos controlados randomizados (ECRs) e grandes bases de 
dados de registros para apoiar nossas conclusões.
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Na literatura inglesa, 37 ECRs foram encontrados compa-
rando os resultados funcionais e outros resultados pós-opera-
tórios usando diferentes acessos cirúrgicos para ATQ primária. 
Nenhum destes, no entanto, foi desenhado para estudar a IAP 
como desfecho primário. Felizmente, a IAP é frequentemente 
relatada como um desfecho secundário. Mais da metade dos 
ensaios clínicos randomizados identificados (20/37) compara-
ram uma abordagem convencional a uma minimamente invasi-
va (“mini”), 12 estudaram duas abordagens convencionais e 5 
avaliaram duas mini-abordagens. O acesso póstero-lateral (PL) 
clássico ou minimamente invasivos foram os mais frequente-
mente avaliados [22]. O desfecho primário na maioria (30/36) 
desses ECRs foi a avaliação funcional dos pacientes. O tamanho 
da amostra dos ECRs variou de 20 a 219 ATQs.

Nos ECRs com maior tamanho de amostra relatado, Ogon-
da et al. [1] acompanhou 219 pacientes, operados por meio de 
um acesso padrão ou minimamente invasivo, por seis semanas. 
Nenhuma infecção foi observada no grupo com acesso poste-
rior padrão (AP), enquanto uma infecção profunda e outra su-
perficial foram encontradas no grupo de cirurgia minimamente 
invasiva (MIS). Em outro relato, Xie et al. [2] estudaram 92 pa-
cientes com osteoartrite primária unilateral que foram rando-
mizados para se submeter a ATQ usando um acesso supracapsu-
lar, assistido por via percutânea ou um acesso PL convencional. 
Uma análise de intenção de tratamento foi usada, mas nenhuma 
infecção foi notada em nenhum dos grupos. Kim et al. [3] rela-
taram uma infecção em um estudo no qual um mini-acesso pos-
terior foi comparada a um grupo de PL padrão. Goosen et al. [4]. 
em um ECR de 120 THAs, descreveram uma infecção no grupo 
“clássico” e nenhuma infecção no grupo “MIS”. Devido à baixa 
incidência de IAP, esses estudos não tiveram o poder estatístico 
de avaliar a relação entre o acesso cirúrgico e a ISC/IAP.

Oito meta-análises [5-12] destes ensaios clínicos randomi-
zados foram realizados para comparar os resultados pós-opera-
tórios de ATQ primária quando se utilizam diferentes acessos 
cirúrgicos: três compararam "mini" abordagens em relação ao 
acesso convencional [8, 10, 11], um comparou mini vs. PL pa-
drão [7], um comparou um acesso lateral direto (LD) versus 
anterior direto (AD) [9], dois compararam PL versus AD [5,6], 
e um comparou os acessos lateral AD, PL (incluindo Watson 
Jones e acesso de Hardinge modificado), e cirurgias de dupla 
incisão [12]. Duas dessas oito meta-análises [6-11] foram de-
senhadas para relatar especificamente diferenças significativas 
nas taxas de complicações entre os acessos cirúrgicos. Putana-
non et al. [12] realizaram uma meta-análise em rede de 14 ECRs 
(1.017 pacientes) comparando AD, PL, lateral duas incisões 
[12] e concluíram que a PL tinha a taxa de risco mais baixa para 
complicações gerais, incluindo infecção. A revisão sistemática 
e meta-análise de Miller et al. [5] foi desenhada para comparar 
complicações pós-operatórias de estudos retrospectivos entre 
AD e PL. Um total de 7 dos 10 estudos incluiu os resultados rela-
tados sobre infecção; seis deles eram estudos comparativos e um 
era um registro. A taxa de IAP foi relatada como 0,2 eventos por 
100 pessoas-ano para AD e 0,4 eventos para PL; essa diferença 
foi estatisticamente significativa (razão de risco [RR] = 0,55, p 
= 0,002). No entanto, quando apenas os estudos comparativos 
foram incluídos na análise, essa diferença deixou de ser signifi-
cativa (RR = 0,65, IC 95%,  0,16 a 2,7).

Dados de registros que analisaram especificamente os fato-
res de risco para revisão e incluíram acesso cirúrgico e seu im-
pacto no risco de infecção foram publicados. Devido ao tamanho 
dos conjuntos de dados envolvidos, os registros podem ajustar 
os resultados para levar em conta o impacto de variáveis como 
obesidade, diabetes e volume hospitalar de casos nos resultados. 
Recentemente, Smith et al. [13] avaliaram retrospectivamente 
91.585 ATQs do Registro da Nova Zelândia para identificar os 
fatores que afetaram a taxa de infecção após a ATQ. A análise 
multivariada revelou que o acesso anterolateral (AL) aumen-

tou significativamente a taxa de revisão por IAP em doze me-
ses quando comparada ao acesso PL (Odds Ratio [OR] = 1,61, 
p = 0,005). Em outro estudo, Mjaaland et al. [14]. analisando 
21.860 ATQs do Registro Norueguês, mostraram um aumento 
significativo no risco de revisão devido a IAP quando o aces-
so LD foi usado, em comparação com acessos AD e AL (RR = 
0.53), e a abordagem PL (RR = 0.57). No entanto, um estudo 
[15] do Registro Sueco não mostrou nenhuma diferença na taxa 
de infecção de 90.662 ATQs usando o acesso PL ou AL, mas de-
ve-se notar que nenhum ajuste foi feito para a obesidade, pon-
tuação do Diabetes Mellitis (DM) ou Sociedade Americana de 
Anestesiologia (ASA). Em concordância com os dados suecos 
há um estudo de Namba et al. [16] que examinou 30.491 ATQs 
no Registro do Kaiser Permanent e não encontrou uma associa-
ção entre ISC e acesso cirúrgico, ao ajustar um grande número 
de covariáveis, como o uso de cimento antibiótico, volume dos 
casos do cirurgião, idade, diabetes, Índice de Massa Corporal 
(IMC), escore ASA e vários outros fatores. No entanto, o Regis-
tro do Kaiser Permanent foi composto predominantemente por 
pacientes submetidos à ATQ via PL e pode não ter os dados para 
comentar os outros acessos. Christensen et al. [17] compararam 
1.288 ATQ por via PL a 505 AD registrados em um registro pri-
vado e encontraram uma incidência muito maior de complica-
ções da ferida que exigiram reoperação no grupo AD (1,4% vs. 
0,2%, p = 0,007), mas a incidência de ISC (2 em AD e 1 em AP) 
e IAP (1 em cada grupo) eram comparáveis.

Por fim, notamos que a obesidade (um fator de risco para 
ISC e IAP após ATQ) [13,16] pode afetar o risco relativo de 
qualquer acesso cirúrgico específico na infecção. Watts et al. 
[18] afirmaram que a obesidade é um fator de risco mais forte 
quando o AD é usado. Dowsey et al., revisaram mais de 1.000 
pacientes submetidos a PL ou LD de ATQ. A taxa de infecção foi 
maior em obesos do que em pacientes não obesos quando AP 
foi usado (2,5% dos obesos e 18% em pacientes com obesidade 
mórbida), mas não encontraram correlação significativa entre a 
abordagem LD e a obesidade. Christensen et al. [17] compara-
ram 1.288 ATQ via AP a 505 AD e encontraram uma incidência 
muito maior de complicações da ferida que exigiram reoperação 
no grupo AD (14% vs. 0,2%, p = 0,007), mas a incidência de ISC 
(2 em AD e 1 em AP) e IAP (1 em cada grupo) foi comparável.

Em conclusão, a abordagem cirúrgica não afeta o risco de 
ISC/IAP após a ATQ primária. Embora existam alguns dados 
indicando que as abordagens LD e AL possam ter um risco au-
mentado de ISC/IAP, os dados não são definitivos. Além disso, 
grande parte dos dados existentes é proveniente de registros, 
que mostraram subestimar a incidência de infecção [20-22]. Da-
dos mais consistentes são necessários para uma conclusão mais 
informada sobre esse tópico.
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QUESTÃO 4: O uso de injeções periarticulares (lPAs) afeta a taxa de recorrência de infecções do 
sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs) nas reimplantações?

RECOMENDAÇÃO: Desconhecido. As lPAs são um tratamento adjuvante eficaz para o controle da dor após artroplastia total primária 
(AT), mas a sua eficácia e impacto nas taxas de ISC/IAP na revisão não foram investigadas. O uso de lPAs por ocasião da revisão pode 
ser realizado a critério do cirurgião.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 5%, Abstenção: 4% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
O manejo da dor após a AT primária e de revisão é crucial 

para facilitar a mobilização precoce, diminuir o tempo de inter-
nação, diminuir o consumo de opioides e melhorar a satisfação 
do paciente [1]. Sabe-se que os casos de revisão de AT, como a 
reimplantação protética, são mais complexos e, tipicamente, re-
querem maior dissecção do que a AT primária, assim, o controle 
da dor pós-operatória pode ser mais difícil.

As soluções de medicamentos anestésicos são um com-
plemento comprovado e eficaz para os protocolos de controle 
multimodal da dor no cenário da AT primária [1-3]. Embora as 
soluções de medicamentos injetados varie amplamente entre os 
ensaios clínicos randomizados (ECR), as IPAs demonstraram 
proporcionar um controle superior da dor comparadas o uso de 
anestesia controlada pelo paciente [4] e aos bloqueios do ner-
vo femoral [5-7] e são equivalentes quando comparadas ao blo-

queio do nervo femoral-ciático após artroplastia total do joelho 
(ATJ) [8]. Em uma revisão sistemática de 13 ECRs de pacientes 
submetidos à artroplastia total do quadril primária (ATQ), Mar-
ques et al. encontraram uma redução maior na dor em 24 e 48 
horas pós-operatórias em pacientes que receberam infiltração 
de anestésico local [1]. No entanto, o impacto das lPAs no trata-
mento da dor no cenário de revisão de AT juntamente com o seu 
impacto na taxa de ISC/IAP, não foi investigado.

Uma consideração é se o corticosteroide deve ser incluído 
no uso da IPA. Há evidências conflitantes sobre se a inclusão 
de corticosteroide em uma IPA melhora o controle da dor [9-
12]. Além disso, existe a preocupação teórica de um risco po-
tencialmente aumentado de infecção com a inclusão do corti-
costeroide, dado suas propriedades imunomoduladoras [13,14]. 
Nenhum estudo no cenário de artroplastia primária encontrou 
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uma diferença significativa nas taxas de ISC na IPA contendo 
corticosteroide, e é importante notar que todos esses estudos 
foram focados na dor como desfecho primário [9,13, 15,16]. 
Assim, esses estudos não foram elaborados para determinar 
a influência do corticosteroide em um desfecho de baixa in-
cidência, como a ISC/IAP, e assim o risco representado pela 
IPA com corticosteroide intraoperatória permanece teórico. 
     Infelizmente, não há estudos que avaliem o impacto das IPAs 
nas taxas de recorrência de ISC/IAP durante o reimplante de 
ATs. Como as IPAs auxiliam no controle da dor no cenário pri-
mário, pode-se presumir que elas sejam efetivas durante a reim-
plantação na AT, mas isso não foi comprovado. O uso de IPAs no 
momento da revisão pode ser realizado, a critério do cirurgião, 
mas a advertência sobre a adição de corticosteroide deve ser 
considerada, pois seu risco pela imunomodulação pode superar 
seu questionável benefício. Estudos que investigam a influência 
da IPA na incidência de ISC/IAP após artroplastia primária e de 
revisão são necessários.
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QUESTÃO 5: A artroplastia bilateral simultânea do quadril ou joelho (ATQSB ou ATJSB) aumen-
ta o risco de infecções subsequentes do sitio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/
IAPs) em comparação com artroplastia unilateral ou bilateral estagiada?

RECOMENDAÇÃO: A ATQSB ou a ATJSBT não aumentam os riscos de ISC/IAP em comparação com a artroplastia unilateral ou bilateral 
estagiada.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 79%, Discordam: 15%, Abstenção: 6% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
Desde que Jaffe e Charnley relataram a primeira ATQSB em 

1971 [1], e Ritter e Randolph realizaram o primeiro estudo de-
talhado do resultado funcional em 1976 [2], tem havido uma 
discussão contínua sobre as vantagens e desvantagens de pro-
cedimentos bilaterais simultâneos em os pacientes com artrite 
bilateral.

Na ausência de um estudo randomizado e prospectivo com 
uma amostra adequadamente dimensionada para comparar as 
taxas de infecção na artroplastia bilateral simultânea com artro-
plastia total bilateral estagiada, o conhecimento sobre as taxas 
de infecção é proveniente principalmente de estudos retros-
pectivos. Muitos desses estudos possuem viés: viés de seleção, 
viés de classificação e/ou viés de tempo de acompanhamento. 
Estudos que analisam um grande número de pacientes permi-
tem comparações com complicações que ocorrem com pouca 
frequência, como infecção, mas a validade dessas comparações 
não é conhecida [1]. 

As revisões dos estudos que analisam as probabilidades de 
desenvolver infecção periprotética após artroplastia total bilate-
ral simultânea relataram resultados contraditórios. Houve três 
metanálises nos últimos anos, nas quais os desfechos da ATJSB 
foram comparados com a artroplastia total bilateral do joelho 
em duas etapas (ATJB). Hu et al. [4] e Hussain et al. [5] con-
cluíram que as taxas de infecção foram semelhantes entre os 
dois grupos. Outros estudos não observaram diferenças na taxa 
de infecção entre as ATJB simultâneas e unilaterais ou em dois 
momentos [6-15]. Por outro lado, Fu et al. [16]. Em outra meta-
-análise, concluiu-se que o ATJSB estava associado à menor taxa 
de infecção. Da mesma forma, Poultsides et al. [17] publicou o 
único estudo focado na comparação da taxa de infecção em uma 
longa série retrospectiva de pacientes submetidos a ATJBS, com 
ATJB em duas etapas, ou artroplastia total de joelho unilateral 
(ATJ). Eles observaram que a taxa geral de infecção após ATJSB 
(0,57%) foi menor em comparação com a coorte em duas eta-
pas (1,39%) ou unilateral (1,1%). A taxa de infecção superficial 
foi significativamente menor na coorte simultânea (Simultânea: 
0,28  vs. duas etapas: 1,04% vs. Unilateral: 0,87% P = 0,003), 
mas a taxa de infecção profunda foi semelhante entre os grupos 
(Simultânea: 0,32% vs. Duas etapas: 0,35% vs. Unilateral: 0,24% 
P = 0,65).

Meehan et al. [18] usaram uma metodologia epidemiológica 
mais sofisticada na tentativa de minimizar o viés de seleção ine-
rente à maioria dos estudos publicados. Eles analisaram o banco 
de dados da California Patient Discharge para criar uma coorte 
com intenção de tratar de pacientes que originalmente estavam 
programados para submeter-se à ATJB em etapas com admis-
sões separadas. Achados importantes incluíram que a coorte AT-
JSB teve riscos significativamente menores de infecção peripro-

tética (Odds Ratio [OR] = 0,6,95%  IC 95%, 0,5 a 0,7),  taxa não 
ajustada, 8,7 por 1.000 para a coorte SBATJ em comparação com 
16,5 por 1.000 para a coorte ATJB admissão separada).

Em estudo retrospectivo [19], a ATJSB, comparado à uni-
lateral, associou-se ao aumento da infecção superficial da feri-
da (6,0 vs. 0,7%; p = 0,003) e à infecção profunda da prótese 
(3,5% vs. 0,7%; p = 0,02). A lógica por trás desses estudos é que 
o tempo operatório prolongado, aumento da perda sanguínea, 
aumento do número de auxiliares na sala de cirurgia, troca de 
instrumentos durante ATJB e artroplastia total de quadril bila-
teral (ATQB) e ausência de troca de campos ou reescovação po-
dem predispor esses pacientes a uma taxa mais alta de infecção 
[20,19]. Della Valle AG et al [21] não demonstraram diferença 
estatisticamente significativa na taxa de infecções profundas 
ou superficiais entre os pacientes submetidos à artroplastia de 
quadril simultânea utilizando diferentes ou o mesmo conjunto 
de instrumentos cirúrgicos, argumentando que o uso do mesmo 
conjunto de instrumentos para a artroplastia do segundo lado 
parecia ser seguro.

Shao et al. [22] encontraram em sua metanálise, quatro 
estudos que forneceram dados sobre complicações infecciosas 
(incluindo infecções profundas e superficiais) e os dados agru-
pados mostraram uma taxa de infecção estatisticamente mais 
alta em ATQB simultânea versus em duas etapas (OR = 2.17;  IC 
95%, 1,27 a 3,71; p = 0,004). Da mesma forma, Berend et al. [23] 
relataram uma taxa de complicação por ISC de 1,83% na AT-
QSB, que foi significativamente maior do que a taxa de ATQB 
em duas etapas. No entanto, Della Valle [21] observou uma taxa 
de infecção de 0,1% para o ATQSB usando a mesma posição de 
decúbito lateral. Outros estudos comparando o ATQSB e a artro-
plastia total do quadril unilateral (ATQ) não encontraram taxas 
aumentadas de ISC [24-26]. Há apenas um [27] estudo prospec-
tivo, randomizado e controlado na literatura comparando artro-
plastias concomitantes bilaterais e em duas etapas de quadril, e 
nenhuma diferença significativa foi encontrada na incidência de 
infecção entre os dois grupos de artroplastia do quadril.

     Sabe-se que a artroplastia total bilateral simultânea (ATSB) 
está associada com aumento da perda sanguínea e necessidade 
de transfusão sanguínea alogênica em comparação à artroplas-
tia bilateral unilateral ou em etapas [8,23-25,27-36]. Pulido et 
al. [37] encontraram, após análise de regressão logística mul-
tivariada em um estudo retrospectivo, que com a cirurgia bila-
teral simultânea (comparada com procedimentos unilaterais) a 
transfusão de unidades sanguíneas alogênicas foram preditores 
independentes de IAP após a artroplastia primária. No entan-
to, há evidências contraditórias nos diferentes estudos sobre a 
relação entre transfusões alogênicas e o risco de IAP [38-41]. 
     Tendo avaliado todos os trabalhos publicados disponíveis, 
acreditamos que a incidência de infecção após AT bilateral 
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(ATBT) realizada sob a mesma anestesia não é significativamen-
te maior do que a taxa de infecção após ATB unilateral ou em 
duas etapas.
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QUESTÃO 1: Existem materiais de implante que reduzem o risco de infecções do sítio cirúrgico/
infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs) após artroplastia total (AT)?

RECOMENDAÇÃO: Existem vários materiais de implantes que podem ser utilizados para reduzir a chance de ISC/IAPs em pacientes 
submetidos à AT.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 49%, Discordam: 30%, Abstenção: 21% (SEM Consenso)

1.7. PREVENÇÃO: FATORES RELACIONADOS AOS IMPLANTES

JUSTIFICATIVA
O aumento vertiginoso no número de cirurgias de artroplas-

tias, e suas falhas associadas, levantaram sérias preocupações no 
campo da medicina. Falhas de dispositivos médicos devido a in-
fecções resultaram em aumento no número de cirurgias de re-
visão e até de casos fatais. As infecções associadas aos biomate-
riais são temíveis complicações da moderna cirurgia ortopédica, 
que muitas vezes leva à dor prolongada do paciente e a perdas 
funcionais. Embora imensos esforços para minimizar o risco 
dessas infecções tenham se intensificado na década [1], as ISC 
em ortopedia continuam a ocorrer em números preocupantes.

O conceito de "corrida pela superfície" foi proposto ante-
riormente por Gristina [2] e Costerton et al. [3]. Eles descre-
veram uma situação em que o destino final do implante é de-
terminado pela competição de células hospedeiras e células 
bacterianas. Quando a bactéria ganha a corrida o resultado 
será a infecção, em vez da osteointegração. Gristina também 
percebeu que a colonização bacteriana do tecido ao redor 
dos implantes era outro possível mecanismo de infecção [2]. 
     Aqui revisaremos, entre outros, que a adesão bacteriana e a 
subsequente formação de biofilme podem ser prevenidas pela 
modificação das propriedades físico-químicas da superfície dos 
biomateriais. Iremos além do mero aspecto da formação do 
biofilme da superfície do implante. Na verdade, existem basi-
camente três escolas de pensamento sobre como gerenciar ISC 
e IAPs. Primeiro, tornar a superfície do implante hostil à bacté-
ria; a preocupação com essa abordagem é que ela não lida com 
tecidos circundantes infectados. Segundo aplicar revestimentos 
na superfície do implante que incorporam antibióticos, mas a 
aderência ao revestimento e a estabilidade do revestimento são 
preocupações. Terceiro, “implantes” biodegradáveis que libe-
ram antibióticos. Inicialmente revisaremos os benefícios e as 
limitações de cada abordagem. Uma discussão geral seguirá con-
cluindo que nenhum método é ideal, mas que uma combinação é 
provavelmente necessária. É evidente, portanto, que atualmente 
não existe consenso.

1. Revestimento da superfície do implante
Nesta categoria estratégica, a superfície do implante é re-

vestida com diferentes materiais que podem liberar antimicro-
bianos, incluindo polímeros, cerâmicas ou filmes de óxido de 
metal. Alguns dos materiais desta categoria já estão no mercado 
e os dados clínicos estão disponíveis. Inicialmente resumiremos 
esses conceitos, seguido de uma descrição dos conceitos que são 
objeto de estudos em animais.

1.1 Revestimento de polímero de gentamicina-poli (D, L-lac-
tídeo) para hastes de tíbia

Este é um polímero, poli (D, L-láctido), totalmente reab-

sorvível, com sulfato de gentamicina incorporado. Este material 
exibe uma liberação inicial de 40% de gentamicina ao longo da 
primeira hora e 80% de liberação nas primeiras 48 horas [4].

Fuchs et al. [5] publicaram um estudo de caso em 21 pa-
cientes (13 homens, 8 mulheres) e 19 deles completaram o 
seguimento de 6 meses. Não foram observadas infecções asso-
ciadas ao implante e apenas uma alteração da cicatrização super-
ficial foi relatada em um paciente. Os autores concluíram que o 
uso da Haste Tibial Não Frezada (HTNF) PROTECT ™ estava 
associado a bons resultados clínicos, laboratoriais e radiológicos 
após seis meses.

Metsemakers et al. [6] relataram outros estudos de caso 
prospectivos com o mesmo revestimento de gentamicina-poli 
(D, L-lactídeo) na PROTECT ™ em 16 pacientes. Eles descre-
veram o resultado de pacientes tratados entre janeiro de 2012 e 
setembro de 2013, usando uma haste tibial intramedular revesti-
da por gentamicina. As indicações do tratamento incluíram fra-
turas expostas Gustilo grau II-III, fraturas expostas da tíbia ou 
da tíbia fechada com fixação externa em longo prazo, antes da 
fixação intramedular e fratura complexa da tíbia com média de 
três cirurgias prévias. Os parâmetros de resultados deste estudo 
foram infecção profunda e não consolidação, e os autores con-
cluíram que não ocorreram infecções profundas após a coloca-
ção da haste revestida com gentamicina na população estudada.

1.2 Revestimento antibacteriano de hidrogel descartável 
(RAD) 

O RAD de hidrogel é composto de ácido hialurônico e ácido 
polilático. É fornecido em pó e pode ser misturado com soluções 
antibióticas para formar o hidrogel no momento da cirurgia. Da-
dos da literatura mostram que todos os tipos de antibióticos in-
corporados no RAD são liberados dentro de 96 horas [7].

Malizos et al. [8] publicaram um estudo prospectivo rando-
mizado controlado. Um total de 256 pacientes em cinco centros 
ortopédicos europeus, que foram alocados para receber osteos-
síntese para uma fratura fechada, foram aleatoriamente desig-
nados para receber RAD com antibiótico ou para um implante 
controle sem revestimento. No total, 253 pacientes estavam dis-
poníveis com um seguimento médio de 18,1 ± 4,5 meses (variação 
de 12-30). Em média, a cicatrização de feridas, escores clínicos, 
exames laboratoriais e achados radiográficos não mostraram di-
ferença significativa entre os dois grupos. Seis ISC (4,6%) foram 
observadas no grupo controle em comparação a nenhuma no 
grupo tratado (p <0,03). Não foram observados efeitos colaterais 
locais ou sistêmicos relacionados ao produto hidrogel RAD e não 
foi observada interferência detectável na consolidação óssea. 
     Em outro estudo multicêntrico, prospectivo e randomizado, 
um total de 380 pacientes, aguardando artroplastia total primá-

Livro.indb   351 22/10/2019   11:12:18



352     Parte II    Quadril e Joelho

ria (n = 270) ou revisão (n = 28) de quadril (N = 298) ou joelho 
(N = 82) com um implante sem cimento ou híbrido, foram dis-
tribuídos aleatoriamente em seis centros ortopédicos europeus, 
para receber um implante com o revestimento de RAD com 
antibiótico (grupo de tratamento) ou sem revestimento (gru-
po controle) [9]. No total, 373 pacientes estavam disponíveis 
em um seguimento médio de 14,5 ± 5 meses (variação de 6 a 
24). Em média, a cicatrização de feridas, os achados laborato-
riais e radiográficos não mostraram diferença significativa entre 
os dois grupos. Onze ISC iniciais foram observados no grupo 
controle e apenas um no grupo de tratamento (6% vs. 0,6%; p = 
0,003). Não foram observados efeitos colaterais locais ou sistê-
micos relacionados com o revestimento RAD de hidrogel e não 
foi observada interferência detectável com a osseointegração do 
implante.

1.3 Sistema Modular Universal e Sistema de Revisão Tumar 
revestido com prata (MUTARS*) para mega-endopróteses 
de tumores e haste de artrodese do joelho

Um filme de prata (Ag) com espessura de 10-15 μm foi de-
positado na superfície das mega-endopróteses MUTARS. Esta 
primeira camada foi ainda revestida com outra camada de ouro 
de 0,2 μm de espessura para assegurar a libertação sustentada 
de ions de Ag [10]. Hardes et al. [11] relataram um estudo de 
caso prospectivo que consistiu em 20 pacientes com tumores 
ósseos do úmero, fêmur e tíbia e que foram tratados com este 
tipo de revestimento com uma quantidade média de Ag de 0,91 
g (variação: 0,33-2,89 g). Eles descobriram que os níveis de Ag 
no sangue não excediam 564 partes por bilhão (ppb) e podem 
ser considerados não-tóxicos. Além disso, eles foram capazes de 
excluir alterações significativas nas funções hepáticas e renais 
avaliadas por valores laboratoriais. A análise histopatológica do 
ambiente periprotético em dois pacientes não mostrou sinais de 
granulomas de corpo estranho ou inflamação crônica, apesar de 
concentrações de Ag efetivas distantes de até 1.626 ppb direta-
mente relacionadas à superfície protética. Os autores concluí-
ram que a megoprótese com revestimento de Ag permitiu a libe-
ração de Ag sem mostrar efeitos colaterais locais ou sistêmicos. 
     Em outro estudo, de Hardes et al. [10], 51 pacientes com 
sarcoma (fêmur proximal, n = 22; tíbia proximal, n = 29) que fo-
ram submetidos à mega-prótese com revestimento de Ag foram 
avaliados prospectivamente por um período de 5 anos, junta-
mente com o tratamento administrado para infecção. A taxa de 
infecção foi comparada com os dados de 74 pacientes nos quais 
uma mega-prótese de titânio (Ti) não revestida (fêmur proxi-
mal, n = 33; tíbia proximal, n = 41) foi implantada. Verificou-se 
que a taxa de infecção foi substancialmente reduzida de 17,6% 
no grupo Ti para 5,9% no grupo Ag. Considerando que 38,5% 
dos pacientes no grupo de Ti tiveram que sofrer uma amputação 
quando a infecção periprotética se desenvolveu. Esses procedi-
mentos cirúrgicos mutilantes não foram necessários no grupo 
de estudo. A conclusão do estudo é que o uso de próteses reves-
tidas com Ag reduziu a taxa de infecção em médio prazo. Além 
disso, o tratamento menos agressivo da infecção foi possível no 
grupo com próteses revestidas de prata.

1.4 Endopróteses embebidas em iodo
     Este tipo de filme foi sintetizado usando um eletrólito 

de iodopovidona que resultou na formação de um óxido anó-
dico poroso adesivo com as propriedades anti-sépticas do iodo 
[12,13]. Shirai et al. [13] publicaram um estudo com 222 pa-
cientes que sofriam de infecção pós-operatória ou "estado com-
prometido" e foram tratados com implantes de Ti com iodo. A 
idade média dos pacientes foi de 49,4 anos (variando de 5 a 85 
anos). Cento e vinte e sete pacientes eram do sexo masculino 
e 95 do sexo feminino. Implantes com iodo foram usados para 
prevenir a infecção em 158 pacientes que foram considerados 
suscetíveis à infecção. Eles também foram usados para tratar 

infecções ativas em 64 pacientes. O período médio de acompa-
nhamento foi de 18,4 meses (variação de 3-44 meses). Ocorreu 
infecção aguda em três casos tumorais entre os 158 pacientes 
em terapia preventiva. Todos os três recuperaram sem a remo-
ção do implante. A infecção foi curada em todos os 64 pacientes. 
Houve dois pacientes com falha mecânica do implante, que foi 
tratada com revisão. Crescimento ósseo no, ou sobre, o implante 
foi encontrados em torno de todas as próteses de quadril e de tu-
mor. Um ano depois, a quantidade de iodo nos pinos de fixação 
externos permaneceu em torno de 20 a 30%.

1.5 Revestimento com óxido de prata contendo hidroxiapati-
ta, aplicado por termo-pulverização.

Este tipo de revestimento na superfície do implante é geral-
mente preparado por pulverização térmica de uma mistura de 
óxido de prata e pó de hidroxiapatita (HA) usando um maçarico 
de acetileno. A taxa de libertação de ions de prata (Ag) deste 
tipo de revestimento é geralmente elevada até 24 horas após 
a imersão e diminui depois disso. Durante a duração do teste, 
a quantidade de íons Ag alcançou 373 ppb em 168 horas [14]. 
As concentrações normais de Ag no sangue são consideradas 
abaixo de 10 ppb [15]. Efeitos colaterais tóxicos da Ag foram 
descritos para concentração sanguínea de 300 ppb na forma de 
argirose (depósito por prata), leucopenia e dano hepático e re-
nal [14,16-18]. Em relação à citotoxicidade por Ag, Yamamoto 
et al. relataram que a metade da concentração inibitória máxima 
(IC

50
) de íons Ag para fibroblastos murinos L

929
 é ~ 458,6 ppb; 

além disso, usando AgNO
 
para teste de citotoxicidade, a IC

50
 para 

células osteoblásticas murinas MC3T3- & é - 298,9 ppb [19]. Eto 
et al. [20] publicaram recentemente um primeiro estudo clínico 
com este revestimento de implante e prepararam um implante 
para artroplastia total do quadril (ATQ) revestida com Ag-HA, 
no qual o implante continha Ag e HÁ, numa quantidade máxima 
de 2,9 mg/implante. Neste estudo intervencionista prospecti-
vo, a ATQ foi realizada com este implante em 20 pacientes. Eles 
descobriram que os níveis de Ag sanguíneo atingiu o pico em 
duas semanas após a ATQ e diminuiu gradualmente a partir de 
então. O nível mais alto de Ag sanguíneo registrado durante o 
acompanhamento pós-operatório foi de 6,0 ng/mL, que estava 
dentro da faixa normal. O valor do Harris Hip Scores aumen-
tou em todos os casos e as atividades de vida diária melhoraram 
marcadamente após ATQ com implantes revestidos com Ag-HA. 
Falha do implante foi ausente nas radiografias. Reação adversa à 
prata foi notado e a argirose não foi observada em nenhum caso. 
Nenhum paciente desenvolveu infecção após a cirurgia. Os auto-
res concluíram que os implantes revestidos com Ag-HA melho-
raram acentuadamente as atividades diárias dos pacientes sem 
causar quaisquer reações adversas atribuíveis à prata no corpo 
humano. Espera-se que o Ag-HA reduza as infecções pós-opera-
tórias e previna a diminuição da qualidade de vida em pacientes 
submetidos a artroplastia, levando a resultados mais favoráveis.

Após a análise de todos os estudos clínicos mencionados 
acima, pode-se concluir que mais ensaios prospectivos ran-
domizados controlados que investiguem as taxas de infecção 
pós-operatória após a revisão dos implantes revestidos ver-
sus implantes de controle não revestidos, são necessários. 
     Outras abordagens promissoras em relação ao revestimento 
do implante com antimicrobianos liberando materiais são des-
critas a seguir.

1.6 Revestimentos experimentais
A maioria dos implantes revestidos atualmente disponíveis, 

capazes de liberar antimicrobianos, exibe uma alta liberação ex-
plosiva inicial e libera a maioria do fármaco durante as primeiras 
48 horas, seguido por um período prolongado de liberação de 
fármaco em concentrações subinibitórias. Existe a necessidade 
de uma estratégia de revestimento que possa fornecer antibió-
ticos acima do nível da concentração inibitória mínima (CIM) 
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para um período mais longo. A este respeito, Ducheyne e co-
laboradores desenvolveram um revestimento de sílica gel com 
antibióticos incorporados (vancomicina, triclosan) que exibe a 
liberação de antibióticos acima da concentração inibitória por 
mais de quatro semanas. Estudos in vitro e in vivo em ratos, coe-
lhos e ovelhas apresentaram excelentes resultados. O estudo in 
vitro demonstrou que filmes gel antibacterianos finos e reabsor-
víveis, de liberação controlada, podem ser aplicados em subs-
tratos de liga de Ti. Usando um processo de múltiplas camadas, 
liberação em longo prazo pode ser alcançada. As concentra-
ções de liberação são tais que excedem a CIM da vancomicina 
contra Staphylococcus aureus [21,22]. O estudo in vivo com os 
mesmos materiais de revestimento demonstra que um filme de 
gel contendo vancomicina em bastões de liga de Ti pode tratar 
com sucesso infecções bacterianas em um animal, logicamen-
te, enquanto o lado controle mostrou extensa degradação óssea, 
incluindo abscessos e um reação periostal extensa, bastonetes 
revestidos com o filme gel contendo vancomicina resultaram 
em sinais mínimos de infecção. Análise por Micro-TC confir-
mou os resultados radiológicos, enquanto demonstrava que o 
filme de gel contendo vancomicina protegia significativamente 
os ossos densos da reabsorção e minimizava o remodelamen-
to [23]. Outro estudo de Qu et al. demonstra que o triclosan 
(2,4,4'-tricloro-2'-hidroxidifeniléter), um agente antimicrobia-
no, pode ser incorporado com sucesso em filmes de gel com 
espessura de microns depositados em pinos percutâneos. Os fil-
mes gel liberam continuamente triclosan in vitro para durações 
superiores a oito semanas (o mais longo período de tempo me-
dido). Ao inserir pinos percutâneos nas porções distais de tíbias 
de coelhos , não havia sinais de infecção em torno dos implantes 
revestidos com esse filme de gel / triclosan. A cicatrização pro-
grediu normalmente; o crescimento do tecido ósseo foi normal 
e não houve crescimento de epitélio. Esse resultado contrasta 
com os resultados em coelhos controles que receberam pinos 
percutâneos não revestidos nos quais foram observados sinais 
abundantes de infecção e crescimento epitelial.

Outra abordagem existente para aumentar a quantidade li-
berada de antibióticos é combinar diferentes polímeros degra-
dáveis em um sistema de múltiplas camadas. Também oferece 
a oportunidade de incluir vários antibióticos que permitem a 
modulação do perfil de liberação por antibiótico [24] e, adicio-
nalmente, superfícies degradáveis podem ser inerentemente 
“resistentes à infecção” [25]. Um método alternativo para obter 
sistemas multicamadas foi descrito por Shukla et al. que apli-
cou tetra-camadas de sulfato de poli- 2-dextrano, vancomicina/
sulfato de dextrano por pulverização [26]. Eles conseguiram ex-
pandir o tempo de liberação para 100 horas.

Um grande problema com essa estratégia é a estabilidade 
mecânica do filme e sua aderência à superfície do implante. Na 
maioria dos casos, os filmes são danificados durante a colocação 
do implante. Outro problema é haver a difusão dos antibióticos 
de forma suficiente por muito tempo.

2. Modificação química da superfície do implante.
Essa estratégia envolve a imobilização direta de antimicro-

bianos na superfície do implante por meio de ligação química. 
Essa abordagem, também conhecida como "morte por contato", 
atua inibindo as bactérias que entram em contato com a super-
fície do implante. Uma das abordagens nessa categoria é a imo-
bilização dos antibióticos na superfície do implante. Estudos 
atuais sobre esse assunto focam na ligação da vancomicina, que 
é considerada um último recurso no tratamento de infecções 
causadas por cepas bacterianas multirresistentes [27] .Uma vez 
que o mecanismo de ação da vancomicina requer a penetração 
na parede celular, a adesão superficial é geralmente realizado 
pela inclusão de espaçadores que permitem um certo grau de 
liberdade para penetrar na parede celular. Fose et al. utilizaram 
um ligante aminoetoxioxiacetato duplo combinado com uma su-

perfície de Ti modificada com 1-aminopropiltrietoxisilana, que 
produziu uma distância superficial da vancomicina de cerca de 
4 nm [28]. Contudo, este revestimento de superfície de Ti pode 
ser propenso à colonização por bactérias gram-negativas como 
Escherichia coli. Portanto, para prevenir a infecção com várias 
bactérias, incluindo bactérias gram positivas e gram negativas, a 
vancomicina pode não ser eficaz por si só. Assim, um implante 
ideal de Ti deve ser fabricado para combater múltiplas infecções 
bacterianas.

Recentemente, Gerits et al. [29] ligaram, de forma covalen-
te, um novo composto antibacteriano N-alquilado 3, 6-dihalo-
genocarbazol 1- (sec-butilamino) -3- (3, G-dicloro-qH-carba-
zol-9-11) propan-2-ol (SPI031) à superfície do Ti. Isso mostrou 
atividade antibacteriana significativa tanto in vitro quanto in vivo 
sem afectar a adesão ou proliferação de células envolvidas na 
osteointegração e reparação óssea. He et al. [30] fixaram cefota-
xima sódica sobre o Ti revestido com poli dopamina através da 
química de catecol. Os resultados in vitro demonstraram que o 
substrato de Ti enxertado com antibiótico apresentou boa bio-
compatibilidade e hemocompatibilidade bem adequada. Além 
disso substrato de Ti enxertado com antibiótico poderia preve-
nir eficazmente a adesão e a proliferação de Escherichia colli 
(gram-negativo) e mutantes de Streptococcus (gram-positivos).

Peptídeos antimicrobianos (PAM) são os peptídeos de de-
fesa do hospedeiro e são responsáveis pela resposta imune inata 
encontrada em muitos organismos. Apresentam atividade anti-
bacteriana, antifúngica, antiparasitária e antiviral significativa 
(31-33) A imobilização covalente do peptídeo hLfi-11 em uma 
superfície de Ti reduz a adesão bacteriana e a formação de biofil-
me [34,35]. KR-12 (um pequeno peptídeo derivado de residuos 
18-29 da proteína LL da catelicidina humana), que tem proprie-
dades antimicrobianas e promove a proliferação de células-tron-
co mesenquimais da medula óssea humana em altas concentra-
ções, foi utilizada para covalentemente funcionalizar o Ti. Esse 
sistema inibiu significativamente a colônia bacteriana enquanto 
promoveu diferenciação osteogênica de células-tronco mesen-
quimais da medula óssea humana [36,37].

A quitosana (QS) também é estudada para imobilização 
na superfícies de implantes para melhorar a função biológica 
dos osteoblastos e seu desempenho antibacteriano. A quitosa-
na imobilizada covalentemente em uma superfície de Ti pode 
primeiro aumentar a suscetibilidade antibiótica das bactérias, 
limitando a internalização de bactérias em osteoblastos e preve-
nindo infecções relacionadas a implantes [38]. O Ti modificado 
com ácido quitosanúrico potencializou as funções biológicas dos 
osteoblastos e reduziu a adesão bacteriana [39], mas a interação 
com uma camada de proteína no filme QS pode levar à perda das 
propriedades antibacterianas do QS [40,41].

3. Uso de materiais de liberação controlada ao redor do im-
plante

Nesta abordagem, materiais carregados com antimicrobia-
nos (biodegradáveis ou não biodegradáveis) são usados no es-
paço ao redor do implante ósseo para aumentar a concentração 
local de antibióticos.

Tem havido crescente interesse em produtos que fornecem 
terapia antibiótica local. Em princípio, há vantagens no uso de 
antibióticos locais, tanto para tratamento como para profilaxia. 
Buchholz et al. primeiro popularizou a incorporação de antibi-
óticos em cimento ósseo de polimetacrilato de metila (PMMA) 
para profilaxia antibiótica local em AT cimentada [42]. Estudos 
clínicos demonstraram que o cimento ósseo com antibiótico 
pode diminuir as taxas de infecção profunda das artroplastias 
totais do quadril cimentadas e as taxas de revisão devido ao 
suposto afrouxamento “asséptico” quando combinado com a 
administração sistêmica de antibióticos [43] e esta solução foi 
considerada tanto eficaz quanto economicamente viável, espe-
cialmente em pacientes de alto risco [44,45]. No entanto, o per-
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fil farmacocinético de antibiótico liberado de esferas de PMMA 
está longe de ser ideal. Estudos farmacocinéticos in vitro e in 
vivo, em animais, demonstraram um pico de concentração lo-
cal de antibióticos no primeiro dia seguido por uma queda de 
várias ordens de magnitude que é conhecido como "liberação 
inicial explosiva". Como tal, uma concentração terapêutica não é 
mantida durante as duas a três semanas desejadas [46,47]. Uma 
segunda grande desvantagem é a necessidade de numa segun-
da cirurgia remover o sistema de liberação. Quando deixados 
in situ por muito tempo, as pérolas são efetivamente difíceis de 
remover. Uma terceira desvantagem é que a distribuição con-
tínua de doses baixas depois do primeiro dia, tipicamente em 
uma concentração significativamente abaixo da CIM. O período 
prolongado de liberação lenta pode criar condições que exacer-
bam o potencial de desenvolvimento de resistência bacteriana 
[48,49].

Devido ao problema do PMMA não ser veículo carregador 
do antibiótico biodegradável, muitos materiais reabsorvíveis fo-
ram explorados para administração local de antibióticos ao re-
dor da superfície do implante.

O colágeno tem sido amplamente explorado como um sis-
tema de transporte de antibióticos, devido à sua biocompatibi-
lidade, baixo custo e disponibilidade [50,51]. Os produtos co-
mercialmente disponíveis são principalmente fibras de colágeno 
com carga antibiótica, baseadas no colágeno da pele bovina ou 
equina ou de tendões. O colágeno é considerado adstringente 
[52]. A maioria dos produtos comercialmente disponíveis é 
carregada com gentamicina e libera o antibiótico com relativa 
rapidez nos primeiros dias. Estudos in vitro produziram > 95% 
de liberação de gentamicina a partir de fibras de colágeno nas 
primeiras 1,5 horas [53].

Materiais com sulfato de cálcio têm sido amplamente utili-
zados como preenchedor de cavidades ósseas por longo tempo. 
Diferentes tipos de antibióticos, como a vancomicina, gentami-
cina, tobramicina e daptomicina, são incorporados no sulfato de 
cálcio para estudar a liberação local de antibióticos [54]. O sul-
fato de cálcio exibe uma liberação inicial muito alta de aproxi-
madamente 45 a 80% do conteúdo de antibiótico nas primeiras 
24 horas [55].

Materiais com fosfato de cálcio são amplamente utilizados 
como osteoindutivos. materiais bioativos ósseos e têm exce-
lente biocompatibilidade. Esses materiais são geralmente usa-
dos como cimentos injetáveis ou como grânulos. A carga anti-
biótica pode ser preparada na sala de operação, misturando o 
cimento juntamente com o agente antibiótico ou embebendo 
os grânulos com uma solução líquida de antibiótico. Um es-
tudo de liberação in vitro de cimentos ósseos comercialmente 
disponíveis mostrou uma liberação inicial de gentamicina ati-
va de 36 - 85% para os cimentos e 30 - 62% para os grânulos. 
A duração da liberação variou de uma a duas semanas [56]. 
     A administração local de antibióticos é uma estratégia muito 
atraente e as opções locais de tratamento com antibióticos têm o 
potencial de se tornarem ferramentas importantes no tratamen-
to de infecções associadas aos implantes e aos ossos. Uma abor-
dagem promissora pode ser usada em carreadores reabsorvíveis 
com antibióticos juntamente com o implante com eluição de 
antibióticos. Nesse sentido, mais estudos são necessários para 
trazer um produto viável ao mercado.
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QUESTÃO 2: O tipo de fixação de um componente de artroplastia influencia a incidência de in-
fecções subsequentes no sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Não há diferença nas taxas de ISC/IAP após artroplastia total do quadril (ATQ) ou artroplastia total do joelho (ATJ) 
com base na fixação da prótese.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 5%, Abstenção: 2% (Grande maioria, Consenso forte)

JUSTIFICATIVA
O tipo de fixação utilizado para uma artroplastia é avalia-

do pelo seu desempenho funcional e potencial para reduzir a 
incidência de ISC/IAPs subsequentes. Abaixo está um resumo 
da literatura atualmente disponível sobre os vários métodos de 
fixação para artroplastia primária de quadril e joelho:
 
ATQ primária cimentada, não cimentada e híbrida

Vários estudos controlados randomizados compararam os 
resultados cirúrgicos de ATQ cimentada e não cimentada. No 
entanto, a maioria dos estudos não conseguiu chegar a uma con-
clusão sobre o risco de IAP com base no tipo de fixação devido 
à ocorrência infrequente de ISC/IAP e baixo número de sujei-
tos nas coortes. Entre os ensaios clínicos randomizados (ECR), 
comparando-se a ATJ cimentada e não cimentada, nenhuma di-
ferença foi observada nas taxas de IAP [1-6].

Como a incidência de IAP é baixa, uma meta-análise inicial 
não demonstrou uma diferença estatisticamente significativa 
na incidência de IAP com base na fixação [7]. No entanto, uma 
meta-análise mais recente incluindo oito estudos clínicos (dois 
ECRs e seis estudos observacionais) revelou que a incidência 
de IAP foi de 0,5% (310/67.531) no grupo cimentado e 0,3% 
(47/16.669) no grupo não cimentado (p = 0,008) [8]. O uso 
de cimento na ATQ foi associado com um risco aumentado de 
IAP (Odds Ratio [OR] = 1,53; IC 95%, 1,12 a 2,10; p = 0,008). 
As possíveis razões para a maior taxa de IAP na ATQ cimenta-
da foram maior tempo operatório e a diferença na demografia 
dos pacientes entre os dois grupos. No entanto, os autores não 
puderam dizer a influência do tipo de cimento usado no risco 
de IAP porque cinco dos oito estudos incluídos não especifi-
caram se eles usavam cimento ósseo com antibióticos ou não. 
     O artigo publicado mais recentemente de Phedy et al. é uma 
meta-análise de 27 estudos que tentam mostrar se o risco de 
infecção é maior em próteses cimentadas ou não cimentadas. 
Pelos critérios utilizados, eles encontraram evidências atuais 
de baixa qualidade e é difícil chegar a uma conclusão definitiva 
com base na qualidade das evidências apresentadas [9].

Dados de Registros:
Evidências de grandes estudos populacionais pareciam 

mostrar que o risco de revisão devido a IAP é aproximadamente 
igual comparando-se a fixação não cimentada e cimentada.

Uma revisão desta questão pela Associação de Registros de 
Artroplastias Nórdica, para pacientes entre 1995 e 2010, não re-
velou diferença nas taxas de infecção para ATQ cimentada vs. 
não cimentada, desde que o cimento com antibiótico fosse usa-
do (risco relativo 1,5 para cimento sem antibiótico) [10]. Outro 
estudo que utilizou a Associação de Registros de Artroplastias 
Nórdica em quatro países nórdicos (Dinamarca, Finlândia, No-
ruega e Suécia) observou que o risco global de revisão devido a 

infecção foi similar para ATQ cimentada, híbrida reversa e não 
cimentada [11]. Usando análise multivariada de Cox, o uso ci-
mento sem antibiótico e fixações híbridas foram fatores de ris-
co para infecção, e dados do Registro Sueco de Artroplastia de 
Quadril (SHAR) entre 1992 e 2007 demonstraram que a ATQ 
não cimentada não apresentou um risco maior de revisão devido 
à infecção comparada à ATQ cimentada com antibiótivo [12]. 
Outro estudo  do Registro de Artroplastia Finlandesa não ob-
servou diferenças significativas no risco de revisão precoce por 
infecção entre ATQ cimentada, não cimentada e híbrida [3]. O 
Registro de Artroplastia Dinamarquês encontrou resultados se-
melhantes ao avaliar a taxa de segunda revisão após a primeira 
revisão de ATQ primária com o componente femoral cimentado 
e não cimentado, mas notaram que uma porcentagem maior das 
infecções primárias de ATQ ocorria na fixação não cimentada 
(14).

Em contraste com outros estudos de registros, o Registro 
Conjunto da Nova Zelândia sobre ATQ primária feito de 1999 
a 2006, encontrou um aumento significativo no risco de revi-
são por infecção no grupo cimentado (0,36%) e híbrido (0,32%) 
quando comparado com o grupo não cimentado (0,22%) [15]. 
De forma importante, na Nova Zelândia, o uso de cimento com 
antibióticos foi incomum durante este período e 64% das revi-
sões para infecção de componentes cimentados foram em pa-
cientes que não tinham cimento com antibiótico durante a ope-
ração primária. Outro estudo de ATQ primária de 1987 a 2007 
mostrou um aumento pronunciado no risco de haver revisão 
devido à infecção profunda no subgrupo de ATQ não cimentada 
realizado entre 2003 e 2007, que teve um aumento de 5 vezes 
(IC 95%, 2,6 - 11) em comparação com ATQ não cimentada de 
1987 a 1992 [16]. Os autores sugeriram que havia uma tendên-
cia para maior suscetibilidade à infecção profunda na ATQ não 
cimentadas do que para ATQs implantadas com cimento com 
antibióticos.

Outro estudo de três registros de saúde noruegueses inves-
tigou a taxa de ISC e o risco de revisões devido à IAP em ATQ 
[17]. Durante o período de estudo de 2005 a 2009, a taxa de ISC 
foi de cerca de 3% (167/5.540), que não foi influenciada pela 
fixação cimentada ou não. As ATQs não cimentadas tiveram um 
maior risco ajustado de revisão devido à IAP quando compara-
dos com a ATQ cimentada (razão de risco [RR] = 1.5, IC 95%  
1.0 -  2,1 p = 0.03). A taxa de revisão devido à IAP para fixação 
híbrida não foi diferente quando comparada à fixação cimentada 
(RR = 1,1, IC  95% 1,6 -0.7, p = o.7).

Um Registro Dinamarquês de Artroplastia de Quadril en-
controu pacientes que receberam ATQ cimentada sem antibióti-
cos (razão de risco 1,41, IC 95%, 1,01 a 1,96) e ATQ híbrida (ra-
zão de risco 1,53, IC 95%, 1,19 a 1,96) tiveram um risco maior 
de infecção em relação a implantes não cimentados [18]. No 
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entanto, o mesmo grupo de pesquisadores publicou resultados 
contraditórios sobre ATQ primária em pacientes com menos de 
55 anos de idade, quando encontraram que implantes não ci-
mentados e híbridos, em vez de cimentados, em pacientes me-
nores de 55 anos tiveram mais revisões a curto prazo associadas 
a luxação, fratura periprotética e infecção [19].

O maior risco de IAP em ATQ utilizando cimento ósseo 
simples sem antibióticos também foi relatado por outro estudo 
da Associação Norueguesa de Registros de Artroplastias [20]. O 
estudo comparou diretamente as taxas de revisão devido à in-
fecção em ATQ primária não cimentada com aquelas de ATQ 
cimentadas com cimento com antibiótico e àquelas de ATQ 
cimentadas com cimento sem antibiótico. Os resultados mos-
traram que o risco de revisão devido a infecção foi o mesmo 
para artroplastias não cimentadas e cimentadas com cimento 
com antibiótico, mas maior para artroplastias cimentadas sem 
antibiótico. Os autores propuseram que a cimentação poderia 
causar necrose óssea, seja por toxicidade direta ou pela geração 
de calor durante o processo de polimerização. O osso necróti-
co era suscetível ao crescimento de bactérias, que pareciam ser 
neutralizadas pela adição de antibiótico ao cimento.

ATJ cimentada vs. não cimentada
Embora existam vários ECRs publicados e revisões sistemá-

ticas comparando a sobrevida da ATJ cimentada versus não-ci-
mentada, poucos apresentam IAP como desfecho primário. Uma 
revisão Cochrane de 2012, comparando os métodos de fixação 
na ATJ, foi incapaz de relatar as taxas de infecção superficial ou 
profunda, devido ao relato inconsistente de dados nos estudos 
incluídos [21]. Da mesma forma, os vários estudos retrospec-
tivos e ECRs não demonstraram uma diferença significativa na 
incidência de IAP entre os métodos de fixação [22-26], porém, 
assim como os estudos sobre fixação de ATQ, têm baixo número 
de inclusão e não são propriamente dimensionados para avaliar 
uma diferença na IP.
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QUESTÃO 3: A superfície (revestida por jateamento abrasivo, plasma-poroso, poroso e revestida 
com hidroxiapatita (HA)) de componentes de artroplastia total do quadril não cimentada (ATQ) 
influencia a taxa de infecções subsequentes no sítio cirúrgico/infecções articulares periprotéti-
cas (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: A rugosidade da superfície, incluindo o tamanho da porosidade, a geometria e a simetria, determina a biocompati-
bilidade. Vários estudos demonstraram que o material da superfície influencia a aderência bacteriana, com um tamanho de poro ideal 
dependente do tamanho da bacteria. Um tamanho de poro muito pequeno não permite alojamento bacteriano. Em estudos recentes, 
descobriu-se que a nanotextura do material é importante em algumas superfícies com nanotubos com propriedades anti-infecciosas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 61%, Discordam: 20%, Abstenção: 19% (Maioria Simples, Consenso Fraco)

JUSTIFICATIVA
Vários revestimentos antimicrobianos têm sido propostos 

na artroplastia total, incluindo nanopartículas de prata, sol-gel e 
sintéticos de hidrogel, bem como modificações covalentes dire-
tas de materiais metálicos e de polietileno. De fato, a Comissão 
Europeia financiou recentemente uma iniciativa de quatro anos 
para estabelecer uma rede de instituições envolvidas no desen-
volvimento de novos revestimentos antimicrobianos para pre-
venir infecções associadas aos cuidados de saúde [1]. A maioria 
desses esforços até agora tem sido limitada a poucos implan-
tes envolvendo impregnação de antibióticos em hidroxiapatita 
(HA) em camadas de polietileno com preocupações de longo 
prazo para sobrevida dos implantes e desenvolvimento de resis-
tência a antibióticos.

No entanto, o próprio titânio (Ti) apresenta-se em diferen-
tes formas, ligas e superfícies que podem apresentar diferentes 
propensões para a colonização bacteriana em face da osteointe-
gração. A maioria dos implantes de Ti sofrem passivação antes 
da modificação da superfície. A passivação envolve o tratamen-
to do Ti por ácido, eletropolimento, anodização e oxidação. O 
processo resulta na limpeza e remoção de superfícies de ferro 
e outros materiais exógenos, bem como na produção de uma 
camada superficial de óxido de Ti. O efeito colateral da passiva-
ção é freqüentemente uma mudança na topografia e na carga da 
superfície. Piranha etech (H
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para a passivação, porém altera significativamente a topografia 
da superfície. Estudos anteriores mostraram que o envelheci-
mento hidrotérmico era uma maneira melhor de passivar as li-
gas ortopédicas de Ti, já que preservava a topografia da superfí-
cie desejada [2]. A camada de óxido de Ti resultante é altamente 
biocompatível e pode aumentar a adesão e proliferação celular 
[3,4]. O aumento da biocompatibilidade das células hospedei-
ras pode resultar na diminuição da infecção. Gristina et al. [5] 
postularam a competição para a superfície descrevendo a bio-
compatibilidade periprostética (infecção e integração celular) 
como processos competitivos concorrentes e sugerindo, desde 
1987, que “modificações nas superfícies dos biomateriais num 
nível atômico permitirão a programação de eventos de célula/
substrato”, diminuindo assim a infecção ".

Nenhuma pesquisa quantitativa clara delineou o papel da 
nanoescala morfológica na infecção [6]. Vários estudos exa-
minaram a interação entre a superfície e várias proteínas. Essa 
matriz extracelular aderente aciona e sinaliza diretamente as in-
terações celulares na superfície do biomaterial. A membrana ex-
terna de uma célula típica contém muitos receptores que olham 
e interagem com seu ambiente nos níveis macro e micromole-

cular. Mais de 20 membros da família de receptores de integri-
nas foram identificados e foi descrita sua interação com padrões 
como Arg-Gly-Asp (RGD) dentro da fibronectina e vitronectina 
[7]. Esses receptores interagem com a topografia da superfície, 
incluindo sulcos e cristas [8]. A modulação em nanoescala da 
topografia da superfície do implante pode direcionar a adesão 
celular, a motilidade, a ativação das tirosina-quinases e a ex-
pressão gênica. Embora originalmente se pensasse que fossem 
as dimensões das características topográficas que determinam 
as interações celulares, a forma e a simetria das características 
da superfície também são cruciais [4]. Zinger et al. [9] mostra-
ram uma variedade impressionante de respostas dependentes da 
microarquitetura da superfície do Ti. Os osteoblastos favorece-
ram cavidades maiores para fixação e crescimento, com grava-
ção em escala sub-micrômica aumentando a diferenciação. Em 
contraste, a síntese de prostaglandinas dependia das dimensões 
da cavidade, mas não da escala submicrônica. As prostaglandi-
nas são importantes na resposta celular à infecção e, portanto, a 
topografia da superfície pode modular a infecção periprotética.

Curiosamente, as bactérias também demonstraram inte-
ragir com a superfície, exibindo frequentemente propensões 
semelhantes para biomateriais como os osteoblastos. Truong 
et al. [10] mostraram que S. aureus teve preferência por su-
perfícies granulares do Ti, enquanto Pseudomonas preferiram 
superfícies polidas. Singh et al. [6] mostraram que o aumen-
to na razão do aspecto da porosidade e volume da superfície, 
relacionado ao aumento da rugosidade da superfície, melhora 
adsorção de proteínas, que, por sua vez, minimiza a adesão bac-
teriana e a formação de biofilmes. O aumento da rugosidade 
causa uma diminuição significativa da adesão bacteriana e ini-
be a formação de biofilme. Lorenzetti et al. [11] sugerem que 
o tamanho dos poros se correlaciona com o tamanho das bac-
térias, onde, um tamanho muito pequeno não permite a aco-
modação bacteriana no espaço, enquanto um tamanho muito 
grande não permite que as bactérias se escondam do ambiente 
circundante e do hospedeiro. Estudos mostraram que mais de 
90% de S. aureus expressam tanto proteinas de ligação à fibro-
nectina, proteinas de ligação ao fibrinogênio ou proteïnas de li-
gação ao colageno, com quase 60% das bactérias expressando 
todas estas proteinas [12]. De forma mais preocupante, esses 
genes foram significativamente mais comuns em S. aureus re-
sistente à meticilina (MRSA) do que em cepas suscetíveis. Es-
ses receptores de superfície celular conferem às bactérias uma 
vantagem para as interações de matriz superficial e extracelu-
lar que, em última análise, podem permitir que elas superem 
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os osteoblastos na competição pela propagação superficial.  
     A resposta diferencial de osteoblastos e bactérias à topografia 
do titânio levanta a questão sobre as interações específicas em 
superfícies de titânio comercialmente disponíveis. Os implan-
tes modernos passaram por várias sequências de alterações na 
topografia da superfície, mais recentemente com a impressão 
tridimensional. A rugosidade superficial do titânio produz uma 
topografia que é biocompatível e melhora a adesão, proliferação 
e diferenciação de osteoblastos [13]. Muito menos se sabe sobre 
a resposta bacteriana a estas superfícies. 

O jateamento de grãos envolve a projeção pressurizada de 
partículas usando materiais de cerâmica ou sílica sobre a super-
fície do implante. O processo sempre envolve um tratamento 
ácido subsequente para remover quaisquer contaminantes que 
possam ter sido depositados na superfície. Al-Radha et al. (14) 
examinaram o efeito o, Ti decapado com zircônio, Ti jateado 
com zircônio seguido de condicionamento ácido, bem como 
superfícies polidas de Ti, na colonização bacteriana. O Ti ja-
teado com zircônio apresentou menor adesão bacteriana, mas 
isso ocorreu na presença de saliva, as superfícies de base não 
apresentaram diferença em termos de colonização bacteriana, 
mesmo entre superfícies polidas e jateadas. A aspereza média, 
nesse estudo, foi de cerca de 0,16 μm para as superfícies jateadas 
com zircônio.

O revestimento por aspersão em plasma envolve a depo-
sição espessa de materiais como Ti ou HA, geralmente pulve-
rizando o material fundido no substrato. O spray de plasma é, 
teoricamente, melhor controlado do que o jateamento de grãos 
e exibe a maior rugosidade de superfície em comparação com o 
ataque ácido ou jateamento de areia. Knabe et al. [15] relatam 
uma rugosidade média de 343 μm para Ti pulverizado com plas-
ma e 2,07 para Ti revestido com HA. Curiosamente, eles tam-
bém mostram que as superfícies pulverizadas com HA tiveram 
significativamente menos contato ósseo. 

O revestimento de HA é usado para revestimentos de pró-
teses totais do quadril devido à sua presença no osso normal e à 
potencial biocompatibilidade e osteocondutividade. Cerâmicas 
de fosfato de cálcio sintético têm propriedades químicas e cris-
talinas semelhantes aos cristais biológicos de apatita. A HA é a 
mais semelhante aos cristais biológicos, sendo a menos solúvel 
de todas as cerâmicas de fosfato de cálcio [16]. Curiosamente, 
em uma análise de 116.069 ATQs, usando o banco de dados da 
Associação de Registros Nórdicos de Artroplastias, Hailer et al, 
[17] não encontraram nenhuma diferença na taxa de revisão en-
tre hastes porosas com HA ou não-cimentadas, ou porosas com 
jato e areia não cimentadas. Apesar da extensa menção das pro-
priedades anti-infecciosas do revestimento de HA na literatura, 
o benefício potencial seria secundário apenas à possível deposi-
ção precoce de osteoblastos na superfície, sem efeitos antibacte-
rianos desejáveis estudados ou relatados.

Em última análise, a maioria dos estudos de topografia de 
superfície, rugosidade da superfície e desenho da superfície do 
implante concentra-se principalmente na osteocompatibilida-
de. Embora a rugosidade superficial influencie a adesão e so-
brevivência bacteriana, não foi possível identificar estudos bem 
controlados sobre o crescimento bacteriano em diferentes topo-
grafias de implantes ortopédicos. Grandes estudos de registro 
mostram, em grande parte, nenhuma diferença de sobrevida en-
tre os vários implantes. Talvez o material em si, como o tântalo, 
possa fornecer uma vantagem diante da infecção periprotética. 
No entanto, superfícies de Ti rugosas definitivamente fornecem 
uma vantagem osteocondutora. Considerando a teoria da "cor-
rida pela superfície", esses materiais devem fornecer uma certa 
vantagem competitiva contra a infecção, embora tenhamos difi-

culdade em recomendar uma topografia de superfície específica 
neste momento. Mais pesquisas, novas técnicas de preparação 
de superfície e a vantagem de projetistas de superfícies prova-
velmente permitirá delinear mais essa questão em um futuro 
próximo.
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QUESTÃO 4: O tipo de superfície protética influencia a incidência de infecções do sítio cirúrgi-
co/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAPs) após artroplastia total do quadril (ATQ)?

RECOMENDAÇÃO: Há maior incidência de IAPs nas ATQs metal-metal (M-M); no entanto, não há diferença no risco de IAPs entre 
outras superfícies protéticas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Forte

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 84%, Discordam: 10%, Abstenção: 6% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
As superfícies protéticas das ATQs foram desenvolvidas 

principalmente para otimizar as propriedades de desgaste. No 
entanto, tem havido interesse recente na diferenciação nas pro-
pensões para infecções entre os tipos de superfícies. Tem sido 
hipotetizado que algumas combinações podem sofrer uma in-
fluência negativa desproporcional na imunocompetência teci-
dual local, resultando no desenvolvimento de IAP clinicamente 
manifesta que, de outra forma, permaneceria silenciosa [1].

Em um estudo com 276.878 pacientes do Registro Nacional 
de Substituição Articulares da Associação Australiana de Orto-
pedia, uma taxa mais alta de revisão para IAP foi observada com 
ATQ M-M de cabeça grande comparada à outras superfícies pro-
téticas [2]. Em uma menor série retrospectiva de casos, com 124 
pacientes, a ATQ M-M teve uma taxa de infecção 4 vezes maior 
do que as coortes históricas de outras superfícies protéticas da 
mesma instituição [3]. Além disso, Lee et al. realizaram uma 
meta-análise comparando a M-M às superfícies cerâmica-cerâ-
mica, encontrando que a M-M esteve associada a um risco maior 
de revisão para IAP (Odds Ratio [OR] = 6,21, p = 0,015) [4]

Múltiplos estudos prospectivos randomizados, assim como 
uma revisão sistemática/metanálise, não demonstraram dife-
rença na taxa de infecção entre as superfícies de metal/polieti-
leno, cerâmica/cerâmica e cerâmica/ polietileno [5-8]. Hu et al. 
realizaram uma metanálise de cinco ensaios controlados rando-
mizados comparando superfícies cerâmicas com metal/ polieti-
leno e não encontraram diferenças na taxa de infecção profunda 
[9]. Um estudo de registro de Pitto et al. encontrou que a super-
fície cerâmica-cerâmica teria menor risco de revisão para IAP, 
em comparação com outras superfícies [10]. No entanto, este 
trabalho não incorporou o índice de massa corporal ou comor-
bidades médicas em sua análise multivariada, que sabidamente 
tem um efeito significativo no risco de IAP [11].
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QUESTÃO 5: O uso de colos femorais modulares durante a artroplastia total do quadril primária 
(ATQ) afeta os riscos de infecções subsequentes no sítio cirúrgico/infecções articulares peripro-
téticas (ISC/IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Os implantes de colos femorais modulares estão associados a taxas de revisão aumentadas devido a falha do material 
de implante, corrosão do metal e reação tecidual local adversa (RTLA). Em pacientes com falha na ATQ como resultado do uso de um 
colo femoral modular, espera-se uma incidência maior de ISC/IAPs subsequentes.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 72%, Discordam: 21%, Abstenção: 7% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Sistemas de colo femoral modular foram introduzidos como 

uma alternativa aos sistemas de colo fixo para permitir aos ci-
rurgiões uma melhor capacidade de restaurar a biomecânica do 
quadril, incluindo ângulo do colo, centralização (offset), ante-
versão e comprimento do membro [1,2]. No entanto, os implan-
tes modulares no colo do fêmur das ATQs estão associados a 
altas taxas de revisão precoce e sobrevida tardia precária (3-8). 
Os tipos relatados de falha incluem fratura do implante [9-12], 
afrouxamento asséptico [13] e corrosão do metal resultando em 
RTLA (reação tecidual local adversa) [14-21]. De fato, alguns 
modelos tiveram recall devido às altas taxas de revisão como 
resultado de detritos metálicos da junção modular [3,6,22]. A 
junção adicional de metal é vulnerável a falhas mecânicas, de-
sacoplamento dos componentes, corrosão interesticial assistida 
mecanicamente (CIAM) bem como liberação de íons metálicos 
[4,5,14,17,19,20]. Todas as junções modulares têm o potencial 
de liberar íons metálicos como resultado de corrosão, desgaste e 
micromovimentação [2,15,18,21,23,24].

A literatura prévia sugeriu que as superfícies protéticas 
M-M, na ATQ, predispõem os pacientes a taxas mais altas de 
infecção quando comparadas com outras superfícies protéti-
cas [25-31]. Tem sido proposto que o desgaste do par M-M e as 
partículas de corrosão podem alterar o ambiente periprotético 
e aumentar o risco de infecção [29]. Possíveis razões para este 
aumento no risco incluem alterações no sistema imunológico 
por partículas de desgaste, como redução da proliferação celular 
[29,30,32]. Como os sistemas modulares do colo do fêmur libe-
ram partículas de desgaste de metal e produzem RTLA similares 
aos implantes M-M, eles também estão em risco de aumento da 
taxa de IAP?

Uma análise abrangente da incidência de ISC ou IAP após o 
uso de colos femorais modulares em ATQ primária não foi publi-
cada. Assim, a evidência disponível sobre este tópico é de baixo 
nível.

Duwelius et al compararam 284 pacientes com hastes não 
modulares a 594 pacientes, com dados demográficos semelhan-
tes, com hastes modulares do colo realizadas por um  só cirur-
gião [1]. Não houve diferenças estatisticamente significativas na 
infecção profunda ou superficial em um seguimento médio de 
2,4 anos (0,7% de IAP no grupo modular versus 1,4% no grupo 
não modular). Além disso, em uma revisão dos dados do Regis-
tro Nacional de Próteses Articulares da Associação Ortopédica 
Australiana, não houve diferença na taxa de revisão por infecção 
para próteses com colos modulares em comparação com próte-
ses não modulares (0,6 % de 253.165 ATQs primarias não mo-
dulares) [8].

Com a limitada literatura disponível, a presença de um colo 

femoral modular não parece aumentar o risco de ISC/IAP em 
ATQ primária. No entanto, é importante notar que a apresenta-
ção clínica de RTLA causada por uma prótese de colo modular, 
junção cabeça-colo, ou articulação M-M, pode imitar a da infec-
ção e é de fato associada à maior incidência de IAP [27,33,34] e 
pode causar um falso positivo no teste de alfa-defensina [35,36]. 
Por essa razão, a purulência macroscópica foi removida dos cri-
térios diagnósticos da IAP, dada sua baixa especificidade para 
IAP [37]. Assim, o motivo da revisão pode ter sido indevido 
em alguns casos. Além disso, muitos dos artigos que relataram 
maior incidência de IAP na população M-M foram antes da am-
pla aceitação da definição da Sociedade de Infecção Esquelética 
Muscular/Reunião de Consenso Internacional (MSIS/CIM), ou 
são estudos de banco de dados Medicare. A IAP deve ser incluída 
no diagnóstico diferencial de todas as ATQ com colo femoral 
modular sintomáticas usando critérios recentemente estabele-
cidos [38].
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QUESTÃO 6: Os fatores relacionados ao implante (ex., o tipo de superfície protética) podem 
influenciar os limiares dos marcadores séricos e sinoviais nas infecções periprotéticas agudas e 
crônicas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Sim. Diferentes superfícies protéticas, como a metal-metal (M-M), metal-polietileno ou hastes de cones modulares, 
no cenário da corrosão do cone, podem influenciar os marcadores séricos e sinoviais. Os debris de metal podem interferir na contagem 
automatizada de células. A contagem manual de células é preferida quando se avaliam pacientes que tem níveis elevados de metal no 
líquido sinovial. Limiares ideais para marcadores séricos e sinoviais para o diagnóstico de lAPs, nessas condições, ainda precisam ser 
estabelecidos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 1%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Fatores relacionados aos implantes, como superfícies pro-

téticas, podem influenciar os marcadores séricos e sinoviais ao 
avaliarmos as IAPs. Isso tem sido estudado principalmente em 
superfícies M-M e hastes com colos modulares [1,2]. Pode ser 
difícil discernir reações teciduais locais adversas (RTLAs) com a 
liberação associada de íons metálicos da resposta inflamatória à 
infecção [4,5]. No entanto, é importante determinar a presença 
de infecção, pois isso alterará o tratamento [6,7]. A velocida-
de de hemossedimentação (VHS), proteína C reativa (PCR) e 
contagem de leucócito (CL) com contagem diferencial são testes 
importantes para ajudar a determinar a presença de IAP [8].

Tem havido várias recomendações sobre os parâmetros para 
marcadores séricos e sinoviais no diagnóstico de IAP na presen-
ça de corrosão M-M, mas a maioria dos estudos demonstrou que 
o tipo de superfície protética e outros fatores do implante po-
dem afetar os limiares para marcadores séricos e sinoviais na 
IAP. Ainda assim, nenhuma publicação delineou claramente os 
parâmetros específicos que devem ser utilizados para diferentes 
superfícies protéticas para diagnosticar a IAP [9,10].

Contagens automatizadas e diferenciais de células no líqui-
do sinovial, no cenário de uma falha da ATQ M-M, são relatados 
como imprecisos [2,3,11]. Tem sido teorizado que a máquina 
de contagem automatizada de células pode identificar incorreta-
mente os detritos particulados e contando-os como células [2]. 
Como tal, muitos cirurgiões propõem a utilização de contagem 
manual de células e diferencial ao analisar a CL no líquido sino-
vial [1].

Wyles et al. [2] descobriram que a sensibilidade da conta-
gem de leucócitos no liquido sinovial poderia ser mantida em 
100% enquanto melhorava a especificidade para 71% se o ponto 
de corte para diagnosticar infecção fosse movido de > 3.000 para 
> 15.000 céluIas/microlitro. Além disso, os autores descobriram 
que a sensibilidade da porcentagem de neutrófilos poderia ser 
mantida em 100% e melhorou a especificidade para 100%, ele-
vando a porcentagem de corte de 82 para 92% de neutrófilos. 
Com relação à PCR, os autores descobriram que a sensibilidade 
da PCR poderia ser mantida em 75% enquanto melhorava a es-
pecificidade da PCR para 97% se o valor de corte da PCR fosse 
aumentado de > 8 para > 54 mg/L. Os autores demonstraram 
que a alteração do valor de corte para o VHS não alterou a es-
pecificidade.

Em contraste, Yi et al. [3] estudaram a IAP em pacientes 
com fraturas na superfície protética e, após excluir o que jul-
gavam ser inacurácias, recomendaram que o ponto de corte na 
contagem de glóbulos brancos no líquido sinovial fosse de 4.350 
leucóciots/microlitro com 100% de sensibilidade e 95% de espe-

cificidade. Os autores, no entanto, relataram valores preditivos 
positivos baixos de 43% e 39% para VHS e PCR, respectivamen-
te, no cenário da superfície M-M.

Kwon et al. relataram que a VHS e a PCR têm um valor li-
mitado no diagnóstico de IAP em implantes com colos modula-
res com evidência de corrosão, mas reconhecem a utilidade da 
VHS e da PCR na exclusão da IAP [1]. Os autores demonstra-
ram, no entanto, que a contagem diferencial de leucócitos si-
noviais foram marcadores úteis para o diagnóstico de infecção. 
Especificamente, os autores demonstraram uma sensibilidade e 
especificidade de 86% e 80%, respectivamente, ao utilizar um 
ponto de corte de leucóciots sinoviais de 730 cels/microlitro. 
Um ponto de corte na % de polimorfonucleares sinoviais (PMN) 
de 65% produziu uma sensibilidade de 100% e uma sensibilida-
de de 70%. 

Okroj et al. em um estudo multicêntrico avaliaram o teste de 
alfa-defensina para diagnosticar IAP no cenário de RTLAs. Vin-
te e seis pacientes foram revisados sendo que 1 dos 26 (3,8%) 
preenchou os critérios da Musculo Skeletal Infection Society 
(MSIS) para IAP. O único paciente com IAP apresentava uma 
superfície protética metal-polietileno com corrosão do cone/
cabeça protética. Note-se, havia 8 testes falsamente positivos de 
alfa-defensina. Os autores concluíram que no cenário de RTLAs, 
o teste de alfa-defensina pode levar a uma alta taxa de falsos 
positivos [12].

Embora os parâmetros exatos para diagnosticar a IAP no 
contexto de diferentes fatores relacionados aos implantes neces-
sitem de maior elucidação, dada a literatura existente, concluí-
mos que vários fatores do implante podem influenciar tanto os 
marcadores sinoviais e séricos, na condição de IAP. Recomenda-
mos veementemente que a comunidade ortopédica esteja ciente 
da influência das superfícies protéticas, especialmente no con-
texto de implantes M-M ou possível corrosão do metal, e consi-
dere o uso de uma combinação de testes diagnósticos junto com 
contagens de células manuais como parte de sua investigação 
diagnóstica da IAP.
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QUESTÃO 7: O que pode ser feito com uma prótese que tenha caído no chão ou que tenha entra-
do em contato com uma parte não estéril da sala de cirurgia?

RECOMENDAÇÃO: Limpeza, re-esterilização e reutilização de implantes protétios contaminados não são permitidos na maioria dos 
hospitais e não devem ser realizados. Somente em circunstâncias extremamente raras, como o uso de um implante personalizado, uma 
prótese descartada pode ser descontaminada e esterilizada.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 8%, Abstenção: 2% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A criação e manutenção de um ambiente asséptico tem in-

fluência direta nos resultados dos pacientes em geral e na inci-
dência de infecções subsequentes no sítio cirúrgico/infecções 
periprotéticas (ISC/IAPs), em particular. Uma das medidas para 
prevenir as ISC é fornecer instrumentos cirúrgicos e implantes 
isentos de contaminação no momento do uso [1]. Isto é particu-
larmente importante quando um implante como uma prótese ar-
ticular está sendo deixado in situ. Estudos anteriores mostraram 
que apenas 100 bactérias que entram em contato com o campo 
cirúrgico que envolve o uso de um implante são suficientes para 
levar à infecção [2,3]. O número de bactérias necessárias para 
resultar em infecção, na ausência de um implante, foi muito 
maior [4,5]. Assim, a presença de material estranho, como um 
implante, é um forte fator de risco para posteriores ISC/IAPs 
[4,5]. Devido a isso, deve-se ter extremo cuidado em assegurar 
que a prótese implantada nas articulações seja completamente 
estéril e desprovida de qualquer bactéria [6].

Existem requisitos regulatórios rigorosos para a esteriliza-
ção de implantes, que geralmente é o último passo na fabricação 
dessas próteses [7]. A maioria dos fabricantes usa alta dose de 
radiação gama para alcançar a esterilidade necessária dos im-
plantes fabricados para uso em humanos [6]. Implantes sendo 
abertos de sua embalagem são, portanto, considerados absolu-
tamente estéreis. Deixar cair um implante no chão resulta na 
contaminação do implante por microrganismos que podem po-
tencialmente levar a uma infecção subsequente. Esterilização 
dos implantes que caiam no chão, no hospital, usando autoclave 
não atende aos requisitos regulamentares e muito provavelmen-
te leva à presença de bactérias residuais ou "exotoxinas" de suas 
paredes celulares [8]. Assim, esta prática não é considerada 

aceitável pelos hospitais e autoridades locais de saúde.
Diferentes métodos de esterilização, como vapor, calor 

seco, óxido de etileno, formaldeído ou radiações ionizantes, re-
sultam em um efeito diferente sobre a superfície do biomaterial 
e seu comportamento in vivo subsequente [9]. O titânio (Ti) tem 
sido amplamente utilizado como material de implante devido à 
sua biocompatibilidade e excelente resistência à corrosão. A fim 
de melhorar a osseointegração de implantes dentários e orto-
pédicos feitos de Ti, muitas estratégias de modificação de su-
perfícies têm sido buscadas, enfocando o importante papel das 
propriedades da superfície do biomaterial [6].

Annunziata et al. avaliaram os efeitos do tratamento a gás 
com argônio em diferentes superfícies de implante de Ti pre-
viamente expostas à contaminação bacteriana in vitro. Eles 
descobriram que a tecnologia de plasma de argônio poderia 
ser eficientemente usada para descontaminar/ esterilizar as su-
perfícies de implante de Ti contaminadas previamente [7], no 
entanto, elas não avaliaram qualquer possível efeito adverso do 
método de esterilização nas características do implante. Park et 
al. avaliaram o efeito da limpeza e esterilização nas propriedades 
da superfície do implante de Ti e na resposta celular. Em seu es-
tudo, diferentes métodos para esterilização de Ti, incluindo au-
toclave, irradiação gama, a gás com oxigênio e ultravioleta foram 
usados [6]. O estudo indicou que a recolocação e reesterilização 
do implante de Ti resultaram em alterações superficiais que po-
deriam afetar a osteointegração da superfície e outros compor-
tamentos biológicos do biomaterial in vivo.

Com base neste último estudo, concluímos que a reesterili-
zação de componentes descartados em um ambiente hospitalar 
pode levar a uma alteração prejudicial da superfície do biomate-
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rial do implante utilizado e afetar adversamente o comportamen-
to in vivo do implante. Assim, e sempre que possível, um novo 
implante deve ser usado para substituir o implante descartado. 
Se isso não for possível, o implante descartado precisa ser pro-
cessado com muito cuidado para remover todos os microrganis-
mos potenciais na superfície. Isto pode incluir limpeza química 
do implante com agentes bactericidas tais como clorexidina ou 
iodopovidona. O objetivo da limpeza é remover ou reduzir resí-
duos visíveis, sangue, proteínas e detritos [11]. Para re-esterilizar 
o implante, este deve ser submetido ao aquecimento com vapor, 
pois o método de irradiação para esterilização não está disponível 
em hospitais. A esterilização flash não é recomendada [1]. A fe-
rida também deve ser abundantemente irrigada com solução an-
tisséptica, como iodopovidona aquosa, antes do uso do implante. 
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QUESTÃO 1: Pacientes com celulite após artroplastia total devem ser tratados com antibiotico-
terapia?

RECOMENDAÇÃO: Sim. Quando a infecção periprotética (IAP) foi descartada é razoável tratar pacientes com celulite com antibióticos 
empíricos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 4%, Abstenção: 2% (Grande maioria, Consenso Forte)

1.8. PREVENÇÃO: FATORES PÓS-OPERATÓRIOS

JUSTIFICATIVA     
Grande parte da literatura relacionada às complicações 

pós-operatórias infecciosas envolvem a IAP profunda. A celu-
lite pós-operatória é uma complicação rara e realista que pode 
ocorrer após a artroplastia. A preocupação com a celulite é que 
a infecção superficial pode se espalhar para os tecidos mais pro-
fundos, incluindo a articulação com a prótese. Assim, a presença 
de celulite em pacientes com prótese articular é considerada um 
problema sério.

Toda a literatura relacionada ao tratamento das infecções 
superficiais relaciona-se à artroplastias de quadril e joelho. Mui-
tos dos estudos nesta área são retrospectivos, não randomiza-
dos. Grande parte da literatura relacionada às infecções do local 
cirúrgico (ISC) na artroplastia total é de natureza epidemiológi-
ca, concentrando-se na incidência e fatores de risco, em vez de 
tratamento e desfechos. Talvez refletindo o dilema diagnóstico 
enfrentado pelos médicos, parece haver muita heterogeneidade 
na literatura na definição do diagnóstico de celulite versus infla-

mação versus ISC superficiais.
O maior conjunto de dados coletados prospectivamente so-

bre infecções superficiais de feridas foi descrito por Guirro et al. 
em uma coorte espanhola após artroplastia total do joelho (ATJ) 
[1,2]. Eles destacam 45 casos de infecções superficiais em uma 
série maior do que 3.000 artroplastias com seis anos de acompa-
nhamento, sem qualquer evidência de recorrência de infecção 
ou progressão para infecções periprostéticas mais profundas. É 
digno de nota que seis (13,3%) desses pacientes também neces-
sitaram de tratamento cirúrgico na forma de irrigação e desbri-
damento da ferida, além de antibioticoterapia. Curiosamente, 
três desses pacientes necessitaram de artroplastia de revisão 
tardia para causas não infecciosas.

A ocorrência de uma manifestação eritematosa semelhante 
à da erisipela após artroplastia total do quadril (ATQ) foi descri-
ta em duas publicações [3,4]. Um total de 17 pacientes em am-
bas as publicações foram descritos como tratados com sucesso 
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com antibióticos após uma erupção eritematosa ao redor da inci-
são e da área glútea. Não houve evidência de infecção profunda 
no último seguimento.

Walls et al. descreveram uma série de casos de ISC por Sta-
phylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) após artro-
plastia primária de quadril [5]. Dos 1.790 quadris realizados du-
rante um período de cinco anos, 18 (1%) foram descritos como 
portadores de ISC por MRSA. Seis destes 18 foram definidos 
como infecções superficiais. Cinco foram tratados com sucesso 
com antibióticos, enquanto um paciente retornou após sete me-
ses com uma infecção profunda.

A outra série descrita em relação à ATJ foi publicada por 
Manian et al. [6]. Digno de nota é que esta foi uma série re-
trospectiva de casos avaliando pacientes pós-artroplastia, que 
apresentaram qualquer forma de infecção bacteriana de tecidos 
moles ou pele no membro inferior. Curiosamente, em média 65 
meses pós-operatórios, os pacientes apresentaram estatistica-
mente mais celulite no membro operado do que na perna con-
tralateral, não definindo os resultados do tratamento.

Fica claro nesta discussão que há uma heterogeneidade mar-
cante na literatura quanto ao uso de antibióticos em pacientes 
com celulite pós-artroplastia. Sem um claro consenso na defini-
ção do diagnóstico, além da miríade de metodologias de estudo, 
os dados não são passíveis de metanálise. Para determinar um 
consenso mais robusto sobre esta questão, mais ensaios pros-
pectivos randomizados são recomendados.

Na ausência de tais estudos e evidências, sentimos que a ce-
lulite é um evento local grave em pacientes com uma articulação 
protética e que requer tratamento. Entretanto, distinguir celulite 
ou infecção superficial da IAP é uma tarefa difícil na maioria 
dos pacientes. Como a falta do diagnóstico de IAP pode resultar 

em desfechos sub-ótimos para os pacientes porque eles geral-
mente não são passíveis de tratamento apenas com antibióticos, 
recomendamos que qualquer paciente com celulite ou infecção 
superficial presumida seja submetido a uma avaliação para IAP, 
que pode incluir aspiração da articular a fim de descartar uma 
IAP antes do tratamento antibiótico empírico.
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QUESTÃO 2: Submeter-se a uma endoscopia digestiva alta ou colonoscopia após artroplastia 
total (AT) associa-se ao risco aumentado de infecção do sítio cirúrgico/infecção periprotética 
(ISC/IAP)? Se sim, a profilaxia antibiótica antes de uma colonoscopia ou endoscopia digestiva 
alta após AT reduz o risco? 

RECOMENDAÇÃO: A colonoscopia e endoscopia digestiva alta têm o potencial de causar bacteremia transitória, embora as evidências 
sejam limitadas para suportar um risco associado de ISC/IAP. Não há evidências de que a administração de antibióticos antes dos pro-
cedimentos gastrointestinais diminua o risco de ISC/IAP e essa prática deva ser evitada. Mais pesquisas são necessárias para verificar se 
esta prática pode ser benéfica em pacientes selecionados ou de alto risco.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 84%, Discordam: 13%, Abstenção: 3% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A bacteremia transitória pode ocorrer em muitos procedi-

mentos, incluindo a manipulação periodontal, enema baritado e 
procedimentos gastrointestinais (GI). Procedimentos endoscó-
picos, incluindo colonoscopia e esofagogastroducodenoscopia 
(EGD), são frequentemente associados a bacteremia transitória 
[1-5]. A incidência de bacteremia após a colonoscopia padrão 
foi estimada entre 0 e 5% [6]. O aumento da bacteremia quando 
a endoscopia é acompanhada por instrumentação e manipulação 
tecidual, como biópsia ou polipectomia, e a incidência de bac-
teremia difere por procedimento: sigmoidoscopia flexível 0,5%, 
colonoscopia 22%, EGD 42%, ligadura varicosa 8,9%, colangio-
pancreatografia endoscópica retrógrada (CPGER) 11%, esclero-

terapia varicosa 15,4% e dilatação esofágica 22,8% [7]. Outro 
estudo mostrou resultados semelhantes com as maiores taxas de 
bacteremia ocorrendo com dilatação das estenoses esofágicas e 
escleroterapia de varizes esofágicas (aproximando-se de 45%) 
[2].

Embora se reconheça que a bacteremia transitória ocorra 
após procedimentos endoscópicos gastrointestinais, o mesmo 
fenômeno ocorre com frequência durante a atividade diária de 
rotina, frequentemente em índices superiores aos associados à 
endoscopia. A EGD com dilatação tem sido associada a taxas 
transitórias de bacteremia de 12 a 22% [7,8] enquanto que a 
escovação e o uso do fio dental têm sido associados a taxas de 
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bacteremia entre 20 a 68%. Mesmo atividades rotineiras como 
a mastigação têm sido associadas a taxas de bacteremia de 7 a 
51% [9]. Essas altas taxas comparadas à relativamente baixa 
frequência de bacteremia em pacientes submetidos a procedi-
mentos gastrointestinais têm sido a justificativa para a Socieda-
de Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE), defender 
que antibióticos profiláticos de rotina antes de procedimentos 
endoscópicos em pacientes com implantes ortopédicos não são 
necessários [10].

Faltam evidências para apoiar o risco aumentado de ISC/
IAP na colonoscopia ou endoscopia digestiva alta. Existe um es-
tudo prospectivo caso-controle de um único centro conduzido 
por Coelho-Prabhu et al. que encontrou um possível aumento 
do risco de IAP entre os pacientes com EGD com biópsia (Odds 
Ratio [OR]:3,95%, lC 95%, 1,1-7) [4]. Os casos foram definidos 
como pacientes adultos hospitalizados por IAP do quadril ou 
joelho entre 2001 e 2006. Os controles eram adultos com artro-
plastia de quadril ou joelho sem diagnóstico de infecção articu-
lar que foram admitidos durante o mesmo intervalo. Houve 339 
casos identificados e 339 controles. O desfecho primário foi o 
Odds Ratio para IAP após um procedimento endoscópico GI re-
alizado nos últimos 2 anos. Os procedimentos incluíram sigmoi-
doscopia flexível, dilatação esofágica e EGD e colonoscopia com 
e sem biópsia. No geral, 21% dos pacientes foram submetidos a 
um procedimento versus 24% entre os controles. Entre os pro-
cedimentos, apenas a EGD com biópsia apresentou associação 
significativa com IAP. A EGD com biópsia ocorreu em 19 (6%) 
dos casos e 8 (2%) dos controles (OR: 2,8). Após o ajuste para 
vários fatores de risco, o OR para IAP após EGD com biópsia 
foi de 3,8 (IC 95%, 1,5-9,7). Entre os casos de IAP, não houve 
diferença significativa na microbiologia da IAP entre o grupo 
submetido à endoscopia e o grupo que não a realizou. Ambos os 
grupos tinham espécies de Staphylococcus coagulase-negativo e 
Staphylococcus aureus (S. aureus) como os organismos mais co-
muns, enquanto que bactérias colonizando o trato gastrointesti-
nal constituíram apenas 17% de IAPs em ambos.  

Outro estudo de Ainscow et al. avaliou prospectivamente 
1.000 pacientes que foram submetidos a 1.112 artroplastias de 
quadril e joelho ao longo de seis anos [11]. Esses pacientes não 
foram aconselhados a realizar profilaxia antibiótica para proce-
dimentos odontológicos ou cirúrgicos subsequentes. Um total 
de 224 foram submetidos a procedimentos odontológicos ou 
cirúrgicos. Apenas três casos de infecção hematogênica se de-
senvolveram durante o período do estudo, todos a partir de uma 
fonte de infecção da pele ou tecido mole [11].

Além do descrito acima, houve apenas quatro relatos de ca-
sos na literatura descrevendo uma IAP que ocorreu dentro de 12 
horas a 2 semanas de um procedimento endoscópico [12-15]. 
Os agentes patogénicos bacterianos que se acreditava terem pro-
pagado hematologicamente para a articulação protética nestes 
casos incluíam Streptococcus milleri, Grupo B streptococcus, Lis-
teria monocytogenes e Serrano marcescens. Notavelmente, esses 
relatos de casos foram publicados de 1990 a 2003, quando as 
práticas ortopédicas e gastroenterológicas diferiram das práticas 
atuais em 2018.

Em resumo, não há evidências clínicas de que a administra-
ção de antibióticos profiláticos diminua o risco de ISC/IAP após 
colonoscopia ou procedimentos de endoscopia digestiva alta. 
Antes de decidir pela profilaxia antibiótica, os médicos devem 
avaliar cada paciente individualmente com base nos fatores de 
risco e tipo de procedimento e equilibrar os benefícios da profi-
laxia antibiótica com os riscos de aumento da resistência bacte-
riana, efeitos colaterais adversos e interações medicamentosas.
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QUESTÃO 1: Qual é a definição de infecção articular periprotética (IAP) do joelho e do quadril? 
Os mesmos critérios podem ser usados para ambas as articulações?

RECOMENDAÇÃO: Veja a Figura, Proposta dos Critérios da Reunião de Consenso Internacional de 2018 (ICM) para a IAP.

Duas culturas positivas do mesmo organismo usando métodos de cultura padrão

Fístula com evidência de comunicação com a articulação ou visualização da prótese
Infectado

Critérios Maiores (pelo menos um dos seguintes) Decisão

PCR sérica (mg/L)
ou
Dimero D (ug/L)

Elevação da VHS (mm/hr)

Leucócitos Sinoviais Elevados
(células/µL)
ou
Esterase Leucocitária
ou
Alfa-defensina (qualitativa/
quantitativa)

PMN Sinoviais Elevados (%)

Única Cultura  Positiva 

Histologia Positiva 

Purulência Intraoperatória  Positiva¥

100

Desconhecido

Sem importância

10.000

++

1.0

90

10

860

30

3.000

++

1.0

70

2

1

3

2

2

3

3

Somatória de pontos
pré e 

pós-operatória:

≥6 Infectado
3 a 5 Inconclusivo*

< 3 não Infectado

DecisãoPontuação
Crônica

Limiar

Aguda€
Critérios Menores

€Este critério nunca foi validado em infecções agudas. ¥Nenhum papel na suspeita de reação tecidual local adversa. 
*Considere mais diagnósticos moleculares, como o sequenciamento de nova geração. 

FIGURA 1. Critérios para Definição de IAP Propostos pelo II CIM (2018).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 68%, Discordam: 28%, Abstenção: 4% (Maioria Simples, Consenso Fraco)

2.1. DIAGNÓSTICO: DEFINIÇÕES
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JUSTIFICATIVA
A introdução dos critérios da Sociedade de Infecção Mus-

culoesquelética (MSIS) para as IAPs em 2011, que foi posterior-
mente alterada pelo ICM de 2013, resultou em imensas melho-
rias na confiança diagnóstica e colaboração em pesquisas [1]. 
Nos últimos anos, numerosos marcadores séricos e sinoviais 
foram avaliados e tornaram-se amplamente disponíveis [2-14]. 
Além disso, publicações nos últimos anos mostram diferentes 
sensibilidades e especificidades para os vários testes utilizados 
[4,14] e destacam o valor do pré-teste numa alta probabilida-
de no diagnóstico global [9,15,16]. Esses avanços nesse campo 
exigem a modificação dos critérios diagnósticos atuais para um 
critério baseado em evidências.

Em recente estudo multi-institucional [17], propusemos 
uma nova definição considerando o peso relativo e quantitati-
vo dos marcadores estabelecidos, bem como dos mais recentes 
[7,9,11]. Os novos critérios diagnósticos também consideram 
a cronicidade e quão invasivos são os testes diagnósticos, fa-
cilitando o diagnóstico pré-operatório da infecção em compa-
ração com as definições anteriores. Usando uma abordagem 
gradual no desenvolvimento dos critérios atuais, baseados 
nas atuais diretrizes da Academia Americana de Cirurgiões 
Ortopédicos (AAOS) [18], fomos capazes de fornecer pesos 
relativos para cada marcador diagnóstico/achado. A pontua-
ção foi determinada de forma a manter os falsos positivos ao 
mínimo (limiar para infecção), mas também reduzir os falsos 
negativos (limiar para não infectados). Ao realizar isso de for-
ma gradual, conseguimos maximizar a sensibilidade da invseti-
gação diagnóstica nos estágios iniciais da infecção (para evitar 
sub-diagnósticos), bem como para maximizar a especificidade 
em fases posteriores (para evitar o excesso de diagnósticos). 
     Esta proposta de definição mostrou um alto nível de desem-
penho usando uma coorte multi-institucional independente 
para validação e um melhor desempenho em comparação com 
as definições anteriores de MSIS e CIM. Os novos critérios de-
monstraram uma sensibilidade de 97,7% em comparação com o 
da MSIS (79,3%) e com a definição do CIM 2013 (86,9%), com 
uma especificidade similar de 99,5%. Permitiu também que se 
atingisse um diagnóstico mais precoce em comparação com 
os critérios anteriores, uma vez que mais de 80% dos casos de 
IAP, utilizando a nova definição, foram diagnosticados antes da 
cirurgia. Isso aumentou a importância de uma punção aspirati-
va articular antes da cirurgia e apoiou-a em se tornar a base do 
diagnóstico. Outro novo achado da presente definição é a intro-
dução de pacientes nos quais o diagnóstico é inconclusivo. Esses 
pacientes são frequentemente encontrados na prática clínica e 
representam um verdadeiro desafio diagnóstico. Apontar este 
grupo único, ou a “área cinzenta” de pacientes, promove a cons-
cientização tanto na prática clínica quanto na necessidade de 
mais pesquisas focadas nesta coorte..

Discussão e Controvérsias do CIM 2018
Os critérios foram revisados e alterados por um grupo de 

especialistas internacionais reconhecidos que também eram 
delegados do CIM 2018. Esta questão e os critérios propostos 
foram discutidos e debatidos extensivamente durante o CIM e 
alcançaram apenas um fraco consenso, com 25% discordando 
dele. Nosso grupo deseja destacar alguns importantes esclareci-
mentos e controvérsias que foram levantadas durante a reunião:

1. A definição proposta foi desenvolvida e validada em 
uma coorte com IAPs crônicas. Pacientes com IAP agu-
da e IAP hematogênica aguda (com <6 semanas de sin-
tomas) foram excluídos deste estudo, uma vez que não 
foi possível definir um grupo controle adequado para 
eles. Um grupo controle para infecções agudas seria de 
pacientes após artroplastia submetidos à investigação 
sorológica e do líquido sinovial, mas comprovadamente 
não infectados - isolar e definir a coorte de controle é 

um desafio e é raro. Diferentes limiares para infecções 
agudas foram sugeridos na literatura e utilizaram os li-
miares prévios do CIM para os parâmetros utilizados. 
Embora acreditemos que esses novos critérios devam 
se aplicar também às infecções agudas e hematogênicas 
agudas, tanto o sistema de pontuação quanto os limia-
res propostos exigem maior validação dessa população 
específica.

2. Os critérios propostos podem subdiagnosticar menos 
infecções manifestas. A definição de IAP com base em 
critérios maiores para o desenvolvimento do sistema 
de pontuação pode ter afetado os limiares de diferentes 
marcadores e ter o potencial de subdiagnosticar infec-
ções mais evidentes. Dito isto, 30% da coorte utilizada 
para o desenvolvimento do sistema de pontuação teve 
Staphylococcus coagulase-negativo (SCoN), que não 
é considerado como causador de uma resposta imune 
importante. Além disso, validamos o sistema de pon-
tuação em uma coorte externa de pacientes infectados 
e não infectados, independente de qualquer critério 
anterior. Nesse grupo de pacientes, havia muitos com 
culturas negativas, bem como as chamadas “infecções 
de baixo grau”, e os novos critérios demonstraram uma 
alta sensibilidade de 97.7%. Pesquisas futuras devem 
ter como objetivo validar a utilidade da nova definição 
em mais infecções evidentes.

3. Para a definição atual, uma árvore de decisão (Gini) 
foi usada para apontar os limiares para os vários mar-
cadores avaliados, que forneceriam sensibilidade e es-
pecificidade máximas para cada marcador, com base na 
cronicidade e na probabilidade do pré-teste. Quando 
esses limites foram semelhantes à definição anterior do 
ICM, usamos o anterior para facilitar sua implementa-
ção. Deve-se salientar que uma variedade de limiares 
foi proposta na literatura e podem ser diferentes dos 
aqui propostos. Essas diferenças podem ser atribuídas 
ao fato de que queríamos maximizar a sensibilidade nos 
estágios iniciais do trabalho e maximizar a especificida-
de em estágios mais avançados.

4. Os novos critérios diagnósticos foram originalmente 
validados em pacientes de três grandes institutos orto-
pédicos nos Estados Unidos. Além disso, desde a sua 
introdução no início deste ano (2018), os critérios fo-
ram validados em pacientes tratados no Japão e no Bra-
sil, bem como 84 pacientes de todo o mundo, usando 
um program de reconhecimento de voz específico. Eles 
precisam ser testados e validados em centros de grande 
volume fora dos EUA para avaliar se os resultados preli-
minares apresentados acima são, de fato, precisos.

5. Vários delegados levantaram a questão de que a alfa-
-defensina é um teste caro que não deve ser realizado 
rotineiramente. Gostaríamos de enfatizar que o atual 
sistema de pontuação não foi projetado ou se destina a 
ser usado como um guia para quais testes devem ser so-
licitados; em vez disso, deve ser usado como uma ferra-
menta para diagnosticar pacientes quando um painel de 
testes já estiver disponível. Nem todos os testes são ne-
cessários para usar esta definição proposta e um diag-
nóstico pré-operatório pode ser feito sem a necessidade 
de achados intraoperatórios. Para esclarecer ainda mais 
essa questão, combinamos as duas tabelas a partir dos 
critérios originais (separando os achados pré-operató-
rios e intraoperatórios) em uma única tabela.

6. No presente estudo, usamos culturas convencionais 
para diagnosticar e definir o crescimento positivo. Não 
utilizamos técnicas de sonicação ou novas, como o Se-
quenciamento de Nova Geração. É mais provável que 
os métodos de investigação microbiológica mais sen-
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síveis revelem uma potencial infecção na ausência de 
marcadores séricos e/ou sinoviais elevados. À medida 
que estes novos métodos de isolamento de organismos 
se tornarem mais difundidos, os critérios recentemente 
propostos devem ser validados mais uma vez.

7. A definição proposta foi desenvolvida e validada em 
ambos os casos de IAP do joelho e do quadril. Embora 
várias publicações tenham notado diferenças nos limia-
res para os marcadores sinoviais em casos de IAP do 
quadril e do joelho, acreditamos que as diferenças são 
pequenas. Assim, a nova definição não distingue entre 
a IAP do quadril e do joelho. No entanto, estudos futu-
ros devem explorar essa diferença potencial entre essas 
duas articulações.

8. Marcadores mais recentes, como o Dímero D sérico, não 
foram suficientemente estudados e, embora tivéssemos 
dados suficientes para analisar os novos marcadores e 
incluí-los na definição, -mais publicações são necessá-
rias para validar ainda mais seu papel no diagnóstico 
das IAPs. Além disso, seu limiar e papel no diagnóstico 
de IAPs agudas ainda permanecem desconhecidos.

9. Em pacientes com reações teciduais locais adversas 
(RTLAs), artropatia por deposição de cristais, artropa-
tias inflamatórias, infecções por organismos de cresci-
mento lento e pacientes em tratamento com antibióti-
cos, os critérios propostos podem ser imprecisos.

10. Pode haver outras situações em que um paciente esteja 
infectado e não atenda aos critérios diagnósticos e vi-
ce-versa. O julgamento clínico ainda deve prevalecer e 
orientar os médicos no manejo dos pacientes.

REFERÊNCIAS
[1] Parvizi J, Zmistowski B, Berbari EF, Bauer TW, Springer BD, Della Val-

le CJ, et al. New definition for periprosthetic joint infection: from the 
Workgroup of the Musculoskeletal Infection Society. Clin Orthop Relat 
Res. 2011;469:2992– 4694. doi:10.1007/s11999-011-2102-9.

[2] Patel R, Alijanipour P, Parvizi J. Advancements in diagnosing peripros- 
thetic joint infections after total hip and knee arthroplasty. Open Or-
thop J. 2016;10:654–661. doi:10.2174/1874325001610010654.

[3] Deirmengian C, Kardos K, Kilmartin P, Cameron A, Schiller K, Par-
vizi J. Diag- nosing periprosthetic joint infection: has the era of the 
biomarker arrived? Clin Orthop Relat Res. 2014;472:3254–3262. 
doi:10.1007/s11999-014-3543-8. 

[4] Lee YS, Koo KH, Kim HJ, Tian S, Kim TY, Maltenfort MG, et al. Sy-
novial fluid biomarkers for the diagnosis of periprosthetic joint in-
fection: a systematic review and meta-analysis. J Bone Joint Surg Am. 
2017;99:2077–2084. doi:10.2106/JBJS.17.00123. 

[5] Shahi A, Kheir MM, Tarabichi M, Hosseinzadeh HRS, Tan TL, Parvizi 
J. Serum D-dimer test is promising for the diagnosis of periprosthetic 
joint infec- tion and timing of reimplantation. J Bone Joint Surg Am. 
2017;99:1419–1427. doi:10.2106/JBJS.16.01395.

[6] Tischler EH, Cavanaugh PK, Parvizi J. Leukocyte esterase strip test: 
matched for musculoskeletal infection society criteria. J Bone Joint 
Surg Am. 2014;96:1917–1920. doi:10.2106/JBJS.M.01591.

[7] Parvizi J, Jacovides C, Antoci V, Ghanem E. Diagnosis of periprosthetic 
joint infection: the utility of a simple yet unappreciated enzyme. J Bone 
Joint Surg Am. 2011;93:2242–2248. doi:10.2106/JBJS.J.01413. 

[8] Wya MC, Beswick AD, Kunutsor SK, Wilson MJ, Whitehouse MR, 
Blom AW. The alpha-defensin immunoassay and leukocyte esterase co-
lorimetric strip test for the diagnosis of periprosthetic infection: a sys-
tematic review and meta-analysis. J Bone Joint Surg Am. 2016;98:992–
1000. doi:10.2106/ JBJS.15.01142 

[9] Deirmengian C, Kardos K, Kilmartin P, Cameron A, Schiller K, Parvizi 
J. Combined measurement of synovial fluid α-defensin and C-reacti-
ve protein levels: highly accurate for diagnosing periprosthetic joint 
infection. J Bone Joint Surg Am. 2014;96:1439–1445. doi:10.2106/JB-
JS.M.01316. 

[10] Omar M, E inger M, Reichling M, Petri M, Guenther D, Gehrke T, et 
al. Synovial C-reactive protein as a marker for chronic periprosthetic 
infec- tion in total hip arthroplasty. Bone Joint J. 2015;97-B:173–176. 
doi:10.1302/0301- 620X.97B2.34550. 

[11] Tarabichi M, Shohat N, Goswami K, Alvand A, Silibovsky R, Belden 
K, et al. Diagnosis of periprosthetic joint infection: the potential of 
next-generation sequencing. J Bone Joint Surg Am. 2018;100:147–154. 
doi:10.2106/JBJS.17.00434. 

[12] Sigmund IK, Holinka J, Gamper J, Staats K, Böhler C, Kubista B, et al. 
Quali- tative α-defensin test (synovasure) for the diagnosis of peri-
prosthetic infection in revision total joint arthroplasty. Bone Joint J. 
2017;99-B:66–72. doi:10.1302/0301-620X.99B1.BJJ-2016-0295.R1. 

[13] Tarabichi M, Shohat N, Goswami K, Parvizi J. Can next generation 
sequencing play a role in detecting pathogens in synovial fluid? Bone 
Joint J. 2018;100-B:127–133. doi:10.1302/0301-620X.100B2.BJJ-2017-
0531.R2. 

[14] Shahi A, Tan TL, Kheir MM, Tan DD, Parvizi J. Diagnosing peripros-
thetic joint infection: and the winner is? J Arthroplasty. 2017;32:S232–
S235. doi:10.1016/j. arth.2017.06.005. 

[15] Sousa R, Serrano P, Gomes Dias J, Oliveira JC, Oliveira A. Improving 
the accu- racy of synovial fluid analysis in the diagnosis of prosthe-
tic joint infection with simple and inexpensive biomarkers: C-reactive 
protein and adeno- sine deaminase. Bone Joint J. 2017;99-B:351–357. 
doi:10.1302/0301-620X.99B3. BJJ-2016-0684.R1. 

[16] Tarabichi M, Fleischman AN, Shahi A, Tian S, Parvizi J. Interpretation 
of leukocyte esterase for the detection of periprosthetic joint infec-
tion based on serologic markers. J Arthroplasty. 2017;32:S97-S100.e1. 
doi:10.1016/j. arth.2017.03.045.

[17] Parvizi J, Tan TL, Goswami K, Higuera C, Della Valle C, Chen AF, et al. 
The 2018 definition of periprosthetic hip and knee infection: an evi-
dence-based and validated criteria. J Arthroplasty. 2018;33:1309-1314.
e2. doi:10.1016/j. arth.2018.02.078. 

[18] Parvizi J, Della Valle CJ. AAOS Clinical Practice Guideline: diagnosis 
and treatment of periprosthetic joint infections of the hip and knee. J 
Am Acad Orthop Surg. 2010;18:771–772. 

•   •   •   •   •

Livro.indb   370 22/10/2019   11:12:20



Seção 2        Diagnóstico      371

Autores: Douglas Dennis, Ali Parsa, Jose Ricardo Pecora  

QUESTÃO 2: Qual é a definição de artrite séptica do joelho nativo? 

RECOMENDAÇÃO: A artrite séptica do joelho nativo é um diagnóstico clínico, complementado por dados laboratoriais relevantes. Os 
sinais de artrite séptica incluem derrame doloroso, amplitude limitada de movimento e calor. Marcadores inflamatórios séricos elevados, 
particularmente proteína C reativa (PCR), contagem de leucócitos sinoviais (glóbulos brancos) (50.000 células/mm3), porcentagens de 
contagem de células polimorfonucleares (PMN) (> 90%) e aparência purulenta do líquido sinovial líquido indicam uma alta probabilida-
de de artrite séptica.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 7%, Abstenção: 1% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A artrite séptica do joelho nativo apresenta-se classicamen-

te com derrame doloroso e limitação da amplitude de movimen-
to. O diagnóstico desta entidade clínica não pode ser feito com 
base apenas em dados laboratoriais, ocorrendo infecções na pre-
sença de culturas negativas e ausentes na presença de contagens 
de células intra-articulares marcadamente elevadas [1]. A fre-
quência de artrite séptica no joelho nativo parece estar aumen-
tando e as principais preocupações com complicações clínicas 
graves e mortalidade persistem [2]. A informação mais robusta 
sobre dados laboratoriais diagnósticos para artrite séptica está 
disponível para a articulação do quadril pediátrico [3,4I. No en-
tanto, esses dados preditivos de alta qualidade e algoritmos são 
inexistentes para a articulação do joelho nativo do adulto.

Artrite séptica no joelho continua a ser um diagnóstico de-
safiador devido a semelhanças com outras entidades na apresen-
tação clínica e resultados laboratoriais equívocos. A impressão 
clínica continua a ser a base do diagnóstico, mas deve ser com-
plementada por dados relevantes do laboratório. Rastreamento 
de marcadores inflamatórios, particularmente a PCR, devem ser 
obtidos e a suspeita de infecção deve sempre ser mantida para 
evitar a falta de um diagnóstico. A aspiração do joelho deve ser 
concluída antes da administração de antibióticos quando clini-
camente viável para aumentar a precisão do diagnóstico. Con-
tagens de células sinoviais superiores a 50.000 células/ mm3 e/
ou percentagens na contagem de células PMN superiores a 90% 
indicam uma alta probabilidade de artrite séptica [5].

Os exames laboratoriais obtidos quando existe suspeita clí-
nica de artrite séptica incluem velocidade de hemossedimenta-
ção (VHS) e PCR. Embora não tenha especificidade, demons-
trou-se que a PCR elevada, acima de (10,5 mg/dL) mostra uma 
alta correlação com a artrite séptica em articulações nativas no 
cenário clínico apropriado [6]. Um estudo de Hiigle et al. tam-
bém indica que a procalcitonina (PCT) é útil para estabelecer a 
presença de infecção e pode ter sensibilidade e especificidade 
superiores à PCR na detecção de artrite séptica [7].

A aspiração articular é uma parte crítica na avaliação da pos-
sibilidade de artrite séptica no joelho. Numerosos estudos e me-
ta-análises mostraram maior contagem de leucócitos sinoviais 
com maior probabilidade de representar infecção [8] e maior 
percentagem de células PMN (> 90%) altamente preditivo de ar-
trite séptica [5]. O ensino tradicional considerou que a contagem 
de células poderia ser dividida em não inflamatória, inflamatória 
e infecciosa, correspondendo a até 2.000 células/mm3, 2000 a 
50.000 e > 50.000, respectivamente, entretanto, uma investiga-
ção mostrou apenas 64% de sensibilidade ao uso desse limite 
de contagem de células infecciosas, com aproximadamente um 
terço dos pacientes com artrite séptica com contagem de células 
inferior a 50.000 [9]. A infecção também pode estar presente 

com contagens celulares mais baixas e a inspeção macroscópica 
do fluido pode ser tão valiosa quanto a contagem de células na 
determinação da patologia infecciosa de um derrame [10,11]. 
Em particular, contagem leucocitária sinovial superior a 50.000 
e porcentagem de PMN maior do que 90% fornecem uma preo-
cupação adequada para identificar artrite séptica enquanto se 
aguardam os resultados dos testes de cultura [5].

Uma aspiração do joelho nativo resultando em cultura falso 
positiva é rara, se feita sob a técnica adequada, Jennings et al. de-
monstraram uma taxa de falsos positivos de 0% de 166 joelhos 
em sua série usando técnica estéril apropriada [12]. Portanto, 
culturas positivas obtidas usando essa técnica devem despertar 
o alarme para a alta probabilidade de uma infecção real. A admi-
nistração de antibióticos antes da obtenção de uma aspiração, 
demonstrada por Hindle et al., diminui a possibilidade para cul-
tura confiável e reduz sua acurácia de 79 para 28%, e deve ser 
evitada quando viável [13]. A literatura disponível sugere que 
as espécies estafilocócicas são os organismos causadores mais 
comuns de artrite séptica do joelho em um adulto, seguidos por 
outros cocos gram-positivos e bacilos gram-negativos [2,14]. 
No entanto, artrite séptica por outros organismos atípicos pode 
ocorrer e isso deve ser mantido em mente ao investigar pacien-
tes com suspeita de artrite séptica.

O teste da esterase leucócitária (EL) é utilizado comumente 
para o diagnóstico de infecções em diferentes órgãos [15]. Em 
recente estudo prospectivo de 27 casos de artrite monoarticu-
lar aguda em grandes articulações, Gautam et al. relataram uma 
sensibilidade de 100% do teste EL no diagnóstico de artrite sép-
tica, quando 2+ foi considerado indicativo de um resultado po-
sitivo. O valor preditivo positivo em sua série foi 94% e apenas 
uma única amostra sinovial foi EL positiva, apesar dos resulta-
dos negativos da cultura. Eles concluíram que este teste pode-
ria diferenciar eficientemente outras etiologias de artrite aguda 
inflamatória de artrite séptica [6 |. Outro estudo de Ceja-Picazo 
et al. teve achados quase idênticos e apoiou o uso da fita para 
EL na investigação de pacientes com joelho doloroso e suspeita 
de artrite séptica, pois foi capaz de diferenciar osteoartrite de 
joelhos infectados [16].

O papel das técnicas moleculares, como a reação em cadeia 
da polimerase (RCP), foi previamente investigado no diagnós-
tico da artrite séptica. Os estudos descobriram que a RCP pode 
não fornecer dados adicionais à cultura na investigação desses 
pacientes [17]. No entanto, à medida que progridam com o tem-
po e a tecnologia melhore, é provável que as técnicas molecula-
res desempenhem um papel crítico no diagnóstico de infecções 
ortopédicas em geral e, em particular, na artrite séptica.

As novas técnicas moleculares, como o sequenciamento de 
nova geração, devido ao rápido declínio nos custos do sequen-

Livro.indb   371 22/10/2019   11:12:20



372     Parte II    Quadril e Joelho

ciamento de DNA, provavelmente serão ainda mais benéficas na 
investigação de pacientes com infecções ortopédicas. Estes tes-
tes resultarão em uma diminuição notável no tempo para diag-
nosticar a condição e isolar o organismo causador.
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QUESTÃO 3: Como as infecções superficiais do sítio cirúrgico (ISC) podem ser diferenciadas das 
profundas (IAPs), ou seja, infecções articulares periprotéticas? 

RECOMENDAÇÃO: Não há um teste clínico objetivo único ou um exame de imagem estabelecido para a diferenciação entre a ISC su-
perficial, a ISC profunda e a lAP. Recomendamos que a avaliação clínica, investigação para infecção e aspiração articular precoce guiem 
a decisão.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 96%, Discordam: 3%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
ISC são infecções no local da incisão ocorrendo dentro de 

30 dias após a cirurgia ou dentro de um ano, se implantes são 
colocados [1,2]. A definição comumente usada para a ISC foi es-
pecificada pelos critérios do Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC) em 1999 [1]. Elas geralmente são categorizadas 
em incisional superficial, incisional profunda e do órgão/espaço 
[2,3]. Parvizi et al., propuseram uma nova definição (2018) para 
IAP (ver Questão 1, Fig. I) [4]. A definição baseada em pon-
tuação atualizou a anterior [5] e é baseada em evidências com 
critérios validados externamente.

     Comparando as definições acima, os critérios do CDC 
para o diagnóstico de ISC baseiam-se principalmente em avalia-
ções clínicas e achados histopatológicos, enquanto os critérios 
para o diagnóstico de IAP também incluem resultados labora-

toriais. Não há procedimento clínico, laboratorial ou de imagem 
para permitir de forma confiável a diferenciação entre ISC e IAP 
ou mesmo entre os três diferentes subtipos de ISC. Além disso, 
critérios diagnósticos para ISC superficiais, como dolorimento, 
vermelhidão, edema localizado e calor local, têm baixa con-
fiabilidade interobservadores [6]. Na definição do CDC, febre 
acima de 38 Celsius é considerada um sinal clínico de uma ISC 
incisional profunda [2]. Outros sistemas de pontuação da ferida 
também existem, como ASEPSIS (Tratamento adicional, drena-
gem serosa. Eritema, exsudato purulento, Separação dos tecidos 
profundos, Isolamento de bactérias e internação prolongada do 
paciente por mais de 14 dias). Entretanto nem a definição do 
CDC nem a do ASEPSIS diferenciam ISC incisional superficial 
e profunda e órgão/espaço [7]. Além disso, um pequeno estudo 
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de joelho demonstrou escores de feridas clínicas (Surgical Wou-
nd Aspect Score) com infecções superficiais com escores mais 
baixos do que infecções profundas [8]. Apesar desse achado, a 
diferença observada não foi estatisticamente significante [8].

Podemos supor que as IAPs correspondem a ISC de órgão/
espaço e, posteriormente, podemos tentar diferenciar entre ISC 
superficiais e ISC de órgão/espaço em uma artroplastia total 
(AT). Um grupo de trabalho do Comitê Consultivo de Práticas 
de Controle de Infecção Federal da Saúde concluiu uma revisão 
abrangente das definições de ISC da Rede Nacional de Seguran-
ça Sanitária (NHSN) em 2011 e 2012. Eles apoiaram a adoção do 
ICM para definição da IAP de uma IAP de artroplastia de quadril 
e joelho como uma ISC órgão/espaço [9].

Uma ferida com drenagem após uma artroplastia pode ser 
resultado de um hematoma, seroma, necrose gordurosa ou um 
sinal de infecção profunda e também pode ser um fator de ris-
co para IAP (Odds Ratio [OR] 35,9; IC 95%, 8,3-154,6) [10,11]. 
A drenagem persistente da ferida pode indicar contaminação e 
resultar em uma infecção profunda [12-14]. Este conhecimento 
levou o ICM 2013 a propor tratamento cirúrgico da drenagem da 
ferida no prazo de cinco dias após o procedimento índice [15]. 
Em uma revisão de Zimmerli, foi proposto que a classificação da 
ISC deveria guiar a seleção do manejo cirúrgico ideal [16]. Uma 
infecção ocorrendo dentro de um mês de um procedimento in-
vasivo, como AT ou artrocentese, foi classificada como uma IAP 
precoce pós-intervenção [16]. Uma IAP hematogênica aguda 
ocorre após um período de pós-operatório sem intercorrências, 
com duração de três semanas ou menos [16]. A IAP crônica é 
definida como uma infecção com sintomas que persistem por 
mais de três semanas, ou uma ISC diagnosticada após um mês da 
sua implantação [16]. As IAPs hematogênicas pós-intervenção 
e agudas precoces geralmente podem ser tratadas com retenção 
do implante enquanto as IAPs crônicas requerem remoção da 
prótese devido à formação do biofilme [16].

Foi realizada uma revisão da literatura que não revelou 
nenhum teste clínico, invasivo ou não invasivo, que pudesse 
diferenciar entre a ISC superficial e a IAP profunda precoce. 
Embora vários estudos abordem os fatores de risco para ISC 
ou IAP, nenhum deles diferenciou essas duas condições [9,17]. 
Recomendamos que o julgamento clínico e a aspiração articu-
lar precoce orientem a decisão de realizar um procedimento de 
desbridamento, antibióticos e retenção de implantes (DAIR) ou 
um desbridamento superficial. Devido às consequências devas-
tadoras que se seguem às IAPs, recomendamos que os cirurgiões 
tenham um limiar baixo para a realização de um procedimento 
DAIR. Os cirurgiões também devem diferenciar entre o absces-
so do local de sutura, que tem apenas inflamação mínima ou ex-
pulsão dos pontos de sutura, e infecções superficiais e profundas 
do local cirúrgico. Essa diferenciação pode orientar o cirurgião 
para realizar a intervenção necessária. Os pacientes nos quais 
o espaço profundo não está envolvido podem ser submetidos 
apenas a irrigação superficial e desbridamento. Em contraste, 
um procedimento DARI é preferível em pacientes com infec-
ções profundas.
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QUESTÃO 4: Como a artrite séptica do quadril pode ser diferenciada da sinovite tóxica? 

RECOMENDAÇÃO: Atualmente, não há um único teste diagnóstico ou etapa que possa ser realizado para distinguir um paciente com 
quadril séptico de um com sinovite tóxica de forma não invasiva. Embora algoritmos tenham sido criados para auxiliar na tomada de deci-
são clínica, não há evidências suficientes para apoiar sua generalização em todas as populações, portanto, mais pesquisas ainda precisam 
ser realizadas antes que possam ser totalmente validadas. O raciocínio clínico, a avaliação e o julgamento ainda devem ser o padrão pelo 
qual os médicos fazem a distinção entre essas patologias enquanto cuidam de seus pacientes.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 88%, Discordam: 3%, Abstenção: 9% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A diferenciação entre um quadril séptico e uma sinovite 

tóxica é um divisor entre a potencial morbidade e as compli-
cações de um quadril infectado, não diagnosticado, e procedi-
mentos invasivos desnecessários, quando o manejo conservador 
teria sido suficiente. Clinicamente, há grande sobreposição nas 
apresentações de artrite séptica de quadril e sinovite tóxica, e 
nenhuma variável isolada ou resultado laboratorial pode distin-
guir suficientemente os dois [1,2]. De fato, os valores laborato-
riais podem estar dentro dos limites normais, mesmo quando a 
artrite séptica do quadril é confirmada [3,4]. Embora a sinovite 
tóxica seja transitória, a história natural de um quadril séptico, 
não tratado, pode levar a múltiplas sequelas devastadoras, como 
danos à cartilagem, osteomielite, osteonecrose e sepse [5]. Vá-
rios estudos tentaram identificar e simplificar o procedimento 
diagnóstico, a fim de orientar melhor a tomada de decisão clíni-
ca e o tratamento.

Embora não haja um fator de diferenciação que possa ser 
estatisticamente quantificado entre pacientes com artrite sép-
tica e aqueles com sinovite tóxica, Kocher et al. criaram um al-
goritmo clínico baseado em quatro variáveis preditivas [1,5]. 
Essas variáveis incluem a incapacidade ou recusa em suportar 
peso, história de febre (definida como temperatura oral > 38,5 
°C), contagem sérica de leucócitos (CL) maior que 12.000 cé-
lulas por milímetro cúbico (cels/mm3) e velocidade de hemos-
sedimentação (VHS) superior a 40 milímetros por hora (mml/
hora) [1]. Isto foi realizado retrospectivamente e depois valida-
do posteriormente com um estudo prospectivo na mesma insti-
tuição [6]. Seus resultados mostraram uma taxa preditiva < 0,2% 
e 2,0% sem preditores, e até 99 e 93% quando todos os quatro 
preditores estavam presentes, no estudo retrospectivo e de vali-
dação, respectivamente [1,6].

Estudos retrospectivos semelhantes também foram reali-
zados em outras instituições e incluíram variáveis diagnósticas 
adicionais, como proteína C-reativa (PCR) e achados radiográfi-
cos [5,7,8]. Caird et al. descobriram que a PCR era um preditor 
mais forte do que a VHS e, de fato, foi o segundo preditor mais 
forte seguido da temperatura oral [5]. No entanto, além do es-
tudo de validação realizado por Kocher et al. na mesma institui-
ção, os resultados desse modelo preditivo inicial não foram re-
produtíveis em todas as populações com a mesma taxa preditiva 
descrita originalmente [4].

Outra limitação dos dados atuais disponíveis está nos de-
senhos de estudo e nas análises estatísticas utilizadas [9]. 
Uma revisão sistemática da literatura descobriu que as po-
pulações de pacientes não diferiram o suficiente para justi-

ficar a variância observada em estudos separados [9]. Os ta-
manhos amostrais dos próprios estudos foram questionados 
e até mesmo abordados como uma fraqueza em vários outros 
estudos ao analisar o contraste entre os estudos [5,8-10]. 
A variabilidade das evidências mostra que atualmente não há 
meios definitivos de distinguir a artrite séptica do quadril e a 
sinovite tóxica de forma não invasiva. Os médicos devem con-
tinuar a usar discernimento criterioso ao avaliar pacientes com 
quadris potencialmente infectados através do uso de algoritmos, 
exames de imagem e estudos laboratoriais.
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QUESTÃO 5: Quais achados clínicos (por exemplo, febre, eritema, amplitude de movimento re-
duzida) são mais sensíveis e específicos para o diagnóstico de infecções articulares periprotéticas 
(IAPs)? 

RECOMENDAÇÃO: Uma articulação protética dolorosa é o achado clínico mais sensível, porém menos específico nas IAPs. Sinais de en-
volvimento do tecido profundo (ex., fístula, purulência, abscesso e necrose extensa) são os sinais mais específicos. É importante observar 
que os achados clínicos diferem notavelmente com base no tipo de articulação envolvida (quadril ou joelho), bem como no momento e 
na apresentação das IAPs (ex., pós-operatório imediato, hematogênica aguda e crônica).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 1%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Os achados clínicos são evidentes a partir do primeiro en-

contro com o paciente e podem ser imensamente úteis na avalia-
ção da probabilidade de um diagnóstico pré-exames, bem como 
na interpretação subsequente dos exames solicitados. Trabalhos 
publicados relatando achados clínicos em IAPs são estudos de 
coorte retrospectivos, incluindo apenas pacientes infectados, 
com IAP, sem uma coorte asséptica comparativa. Além disso, 
eles relatam os achados de quadris e joelhos, infecções crônicas 
e agudas, todos agrupados. Como conseqüência, os achados clí-
nicos atualmente desempenham um papel limitado nas diretri-
zes diagnósticas estabelecidas para as IAPs.

Realizamos uma revisão sistemática para avaliar os prin-
cipais achados clínicos associados às IAPs e sua acurácia diag-
nóstica. De 1.028 citações potencialmente relevantes, 38 artigos 
(4.467 IAPs) foram incluídos na presente revisão.

Dor
A dor é o sintoma mais comum nas IAPs aguda e crônica. 

Este achado, por si só, justifica a avaliação mais aprofunda-
da para descartar a IAP, principalmente durante os primeiros 
5 anos após a AT, quando a ocorrência de soltura asséptica é 
menos frequente. Ainda que sua frequência e intensidade sejam 
maiores em condições agudas, a dor pode ser o sintoma mais 
prevalente, ou até o unico sintoma de infecções tardias, especial-
mente em casos de infecções crônicas de baixa virulência. Em 
IAPs pós-operatórias precoces as manifestações clínicas associa-
das com o processo de recuperação do trauma cirúrgico podem 
mascarar o quadro doloroso oriundo de um processo infeccioso. 

Febre
Febre é um achado específico, mas inconsistente, que é 

influenciado de forma marcante pelo tempo pós-operatório. 
Embora frequente durante as infecções hematogênicas agudas 
(75,5%), a incidência de febre para infecções pós-operatórias 
precoces e crônicas tardias é muito menor (32,5 e 14,0%, res-
pectivamente). Deve-se enfatizar que a febre, sem uma con-
dição infecciosa real em outras partes do corpo, é um achado 
comum durante os primeiros cinco dias pós-operatórios, como 
parte da recuperação fisiológica de uma artroplastia total de qua-
dril ou joelho [1].

Inflamação periarticular (isto é, efusão/edema, calor e eritema)
Os achados de inflamação periarticular são específicos para 

IAPs, mas devem ser considerados no contexto da articulação 
específica envolvida (quadril ou joelho) e o tempo decorrido da 
cirurgia. Como uma articulação superficial, o joelho é mais ade-
quado para o reconhecimento precoce de sinais e/ou sintomas 

inflamatórios. Comparando a incidência de inflamação periar-
ticular entre a artroplastia total do joelho (ATJ) e a artroplastia 
total do quadril (ATQ) infectadas, Zajons et al. [2] encontraram 
taxas de 50 e 14% para calor e 75 e 29% para efusões, respectiva-
mente. Deve-se notar, no entanto, que o calor ao redor do joelho 
pode permanecer elevado mesmo na condição de recuperação 
sem complicações após ATJ [3]. O tempo pós-operatório tam-
bém tem um grande impacto sobre esses achados. IAPs crônicas 
com maior frequência não apresentam inflamação periarticular 
comparada às IAPs agudas e a dor pode ser a única pista para 
infecção nesses pacientes.

Distúrbios superficiais (ou seja, retardo da cicatrização, dre-
nagem não purulenta da ferida e deiscência superficial)

Distúrbios superficiais, embora algumas vezes descritos 
como sinais e sintomas de IAP, devem ser vistos inicialmente 
como distúrbios da cicatrização de feridas cirúrgicas ou mani-
festações de infecções superficiais do sítio cirúrgico, portanto, 
não são um achado diagnóstico, mas um fator de risco para in-
fecções profundas. Assim, um acompanhamento mais próximo 
e intervenção precoce devem ser realizados, uma vez que essas 
características podem acompanhar as IAPs em até 44% dos ca-
sos confirmados de infecções pós-operatórias precoces [4-8].

Envolvimento profundo (ou seja, fístula, purulência, abscesso 
e necrose extensa)

O envolvimento profundo apresenta a mais alta especifici-
dade de todos os achados clínicos associados às IAPs (ou seja, 
especificidade entre 97 e 100%, valor preditivo positivo de 100% 
e acurácia de 84,3%). Assim, quando presentes, justificam a con-
dição de critérios maiores para o diagnóstico de IAP [9].

Disfunção articular (ou seja, rigidez e redução da amplitude 
de movimento)

Disfunções articulares são subnotificadas e as descrições di-
ferem amplamente. Tand et al. (10) relataram uma sensibilidade 
de 20,5% (IC 95%, 9,3 - 36,5) e uma especificidade de 99,0% (IC 
95%, 94,5-100,0) em uma amostra de 39 IAPs hematogênicas 
agudas comparadas com 100 controles não infectados. A inci-
dência de disfunção articular em IAPs crônicas, em um estudo 
de Jacobs et al. [11] alcançou 41,7% (25 de 60 IAPs). Tseng et 
al [12] encontraram evidências de disfunção articular em 37,3% 
(22 de 59 IAPs). Notavelmente, esses estudos não diferencia-
ram ATJ de ATQ. Curiosamente, ao comparar 172 ATQ com 148 
ATJ com IAP, Zajons et al. [2] encontraram uma incidência de 
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disfunção articular de 74% (128 de 172) nos joelhos em compa-
ração com 85% (126 de 148) nos quadris.
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QUESTÃO 6: A purulência intraoperatória deve ser considerada como um sinal definitivo de in-
fecção articular periprotética (IAP)? 

RECOMENDAÇÃO: A purulência intraoperatória não deve ser considerada um sinal definitivo de uma IAP. A definição de purulência é 
subjetiva e não é um marcador diagnóstico sensível nem específico da IAP. Uma definição objetiva e validada para a purulência devido à 
infecção é necessária para defini-la como um critério diagnóstico de IAPs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 75%, Discordam: 22%, Abstenção: 3% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A purulência, definida como a presença de pus, foi conven-

cionalmente considerada um sinal definitivo de IAP e muitos 
estudos utilizaram a purulência intra-operatória como um crité-
rio único para diagnosticar a IAP [1-4 | - A Sociedade de Doen-
ças Infecciosas da América (IDSA) em uma diretriz clínica para 
diagnóstico e tratamento da IAP, indica que a presença de puru-
lência sem outra etiologia conhecida em torno da prótese é uma 
evidência definitiva de IAP (B-III) [5]. No entanto, considerar 
a purulência em torno do implante como um sinal definitivo de 
infecção parece ter várias desvantagens.

Em primeiro lugar, a determinação da purulência baseia-se 
na interpretação subjetiva do cirurgião. Embora a maioria dos 
cirurgiões possa concordar com pus franco, eles teriam limiares 
diferentes para considerar o fluido turvo como purulência. Por-
tanto, a definição de purulência é subjetiva e a avaliação e classifi-
cação do que constitui a purulência são baseadas no treinamento, 
experiência e outros fatores do cirurgião. A não utilização de cri-
térios objetivos para diagnosticar as IAPs demonstrou aumentar 
substancialmente as taxas de infecção relatadas [6,7].

Em segundo lugar, a presença de líquido sinovial de apa-
rência purulenta ou turvo foi relatada em ambas as articulações 
nativas e pós próteses não infectadas [8-12]. Líquido turvo, 

branco-amarelado pode representar o líquido rico em neutró-
filos que se desenvolve como parte de uma reação inflamatória 
em resposta a uma infecção [13], mas também pode ser visto 
em problemas não infecciosos como doenças de deposição cris-
talina [14,15]. Embora os biomateriais contemporâneos sejam 
relativamente inertes, eles ainda podem liberar partículas que 
provocam uma reação inflamatória em alguns pacientes [16]. 
Além disso, a purulência pode existir em pacientes com falha 
de superfícies  metal-metal (M-M), ou falha devido à corrosão 
na superfície de contato da haste femoral [11], mas isso não re-
presenta uma IAP. Além disso, infecção concomitante e falha 
na artroplastia M-M também foram relatadas com aparência in-
distinguível do líquido periprotético ou tecido de implantes de 
M-M não infectados [17,18].

Em terceiro lugar, mostrou-se que a purulência tinha uma sen-
sibilidade aceitável de 0,82 e valor preditivo positivo (VPP) de 0,91, 
mas a especificidade e o valor preditivo negativo (VPN) foram ex-
tremamente baixos (0,32 e 0,17, respectivamente). A sensibilidade 
da purulência foi significativamente maior em pacientes com IAPs 
hematogênica aguda e tardia (0,92 e 0,89, respectivamente), com-
parada com a IAPs pós-operatórias precoces (0,66) [19], mas ainda 
é baixa para ser um sinal definitivo de IAPs.
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Em quarto lugar, no período pós-operatório imediato, o lí-
quido sinovial é usualmente contaminado pelo sangue e a avalia-
ção da purulência nesse período de tempo é muito difícil [19].

Quinto, estudos mostraram que não há correlação entre a 
intensidade da resposta inflamatória sistemica e a presença de 
purulência na articulação afetada. Alijanpour et al. [19] não 
mostraram correlação entre a velocidade de hemossedimenta-
ção e os níveis de proteína C-reativa c a porcentagem de neu-
trófilos sinoviais com a presença de purulência em sua série de 
467 pacientes. No entanto, eles mostraram uma associação entre 
o número médio de contagem de neutrófilos sinoviais, o que é 
concordante com o conceito de que a purulência representa uma 
reação inflamatória local que consiste em uma alta contagem de 
células brancas sanguíneas na sinovial.

     Portanto, na ausência de uma definição objetiva, é difícil 
considerar a purulência como uma simples variável dicotômica. 
A opinião subjetiva do cirurgião em relação ao líquido peripro-
tético pode variar com base em sua impressão clínica ou preo-
cupações com as conseqüências de diagnosticar erroneamente 
a IAP. Além disso, a IAP tem um impacto sério na saúde e na 
qualidade de vida dos pacientes, pois os pacientes podem ser 
submetidos a procedimentos cirúrgicos adicionais e tratamento 
antibiótico em longo prazo. Portanto, os cirurgiões devem ser 
cautelosos ao aplicar critérios subjetivos para decidir ou excluir 
as IAPs em pacientes suspeitos.
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QUESTÃO 7: A soltura asséptica (SA) está associada a infecções articulares periprotéticas não 
diagnosticadas (IAPs)? 

RECOMENDAÇÃO: Alguma porcentagem de SA é devida a infecções com cultura negativa, uma vez que até 10% dos casos de cultura 
negativa contêm bactérias quando selecionados por métodos moleculares. Se isso se correlaciona com uma infecção não diagnosticada 
que causa SA ainda não está claro. Entender essa questão fica limitada pela capacidade da cultura bacteriana de funcionar como um pa-
drão ouro efetivo para a detecção de infecção. O papel das técnicas moleculares, como o sequenciamento de nova geração, nesse cenário, 
precisa ser explorado.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 8%, Abstenção: 2% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A soltura (afrouxamento) é uma das indicações mais co-

muns para a revisão da artroplastia total. A diferenciação entre 
IAP e SA é importante na determinação do tratamento apropria-
do. O afrouxamento é considerado asséptico quando os achados 
radiográficos ou clínicos associados ao afrouxamento estão pre-
sentes na ausência de evidências clínicas ou laboratoriais de in-
fecção. A determinação radiográfica do afrouxamento apresenta 
excelente especificidade e valor preditivo positivo, porém com 
baixa sensibilidade e valor preditivo negativo, não devendo, por-
tanto, ser utilizada para excluir soltura [1].

Existe a possibilidade de que microrganismos vivam sobre 
ou ao redor de implantes sem sinais ou sintomas de infecção, o 
que pode levar à SA. Diversos estudos prospectivos e retrospec-
tivos sustentam que pelo menos uma fração dos casos com SA 
tem sido associada a maiores taxas de crescimento bacteriano. 
A prevalência relatada de culturas positivas inesperadas (CPI) 
na artroplastia de revisão asséptica presumida varia de 5,9 a 
23,9 % [2-14]. Essa grande variação pode ser devida ao peque-
no tamanho da amostra, diferentes protocolos de cultura (de-
tecção bacteriológico do RNA ribossômico 16S pela reação em 
cadeia da polimerase, cultura de fluidos de sonicação e técnicas 
convencionais de cultura de tecidos moles e fluidos), taxas de 
contaminação laboratorial, bem como a heterogeneidade de pa-
cientes incluídos em cada estudo (ou seja, revisões para desgaste 
isolado do polietileno, luxação, fratura e soltura do implante) 
[2,5]. Kempthome et al. relataram um estudo prospectivo de ca-
so-controle comparando pacientes com SA (casos) e pacientes 
submetidos à cirurgia de revisão por outras causas (controle) 
com uma taxa de cultura positiva de 15% [2].

Alguns autores relacionaram a SA precoce com as IAPs 
ocultas [3,7,11]. Ribera et al e Fernandez-Sampedro et al ob-
servaram uma correlação entre a microbiologia e o tempo de 
implantação da prótese, o que sustenta a possibilidade de soltu-
ra precoce em IAPs ocultas [3,11]. Entre os estudos relatados, 
não há consenso sobre o impacto prognóstico da ausência de 
cultura positiva. Alguns autores demonstraram que mesmo uma 
única cultura intra-operatória positiva tem sido correlacionada 
à falha da prótese, especialmente com soltura precoce [11,12]. 
Por outro lado, Portillo et al., descobriram que o crescimento 
de organismos de baixa virulência nas revisões por SA aparente 
não está associado à falha precoce da prótese [8].

Enquanto a análise laboratorial convencional para avaliar 
infecção consiste em cultura intraoperatória de tecido ou fluidos 
periprotéticos, está bem estabelecido que a cultura microbiana é 
um meio imperfeito de detectar bactérias, já que a cultura mos-
trou não conseguir detectar bactérias em até 15% de casos apa-

rentemente clinicamente infectados [15]. A utilização crescente 
de métodos moleculares nos últimos anos aumentou a incidên-
cia de detecção bacteriana em casos de SA. Um estudo de 74 
implantes assépticos, negativos para cultura, revelou a presença 
de bactérias em 9 (12%) após triagem com ensaios de reação em 
cadeia da polimerase (RCP) [16].

A discrepância entre métodos tradicionais de cultura e mé-
todos moleculares independentes da cultura para detectar infec-
ção bacteriana em implantes tem sido amplamente discutida na 
literatura [17]. Várias teorias propostas foram apresentadas para 
explicar a ausência de bactérias cultivadas em indivíduos clini-
camente infectados, incluindo os efeitos do tratamento antibió-
tico profilático, comportamento do crescimento dos biofilmes e 
tempo de crescimento insuficiente para detectar agentes patogê-
nicos específicos para ortopedia. Independentemente da razão, 
a detecção, via cultura, parece ser uma ferramenta diagnóstica 
inadequadamente sensível para infecções periprotéticas.

Uma limitação consistente dos estudos que comparam téc-
nicas moleculares à cultura é a falha na realização de sequencia-
mento completo de DNA (ácido desoxiribonucleico). Sem essa 
informação adicional, a confirmação e concordância não podem 
ser feitas entre amostras que são tanto cultura quanto RCP-posi-
tivas. Além disso, a etiologia das amostras negativas para cultura 
e RCP-positivas não pode ser explorada. Estudos que conduzi-
ram sequenciamento completo de DNA encontraram discrepân-
cias significativas entre as espécies predominantes na cultura 
versus aquelas encontradas através da análise de RCP e as espé-
cies bacterianas clássicas que seriam esperadas em IAP. O papel 
da contaminação nos métodos moleculares também permanece 
mal definido. Um estudo cuidadosamente conduzido abordando 
diretamente esta questão não encontrou diferença significativa 
na cultura e RCP (16S rRNA) de implantes removidos [18].

Uma teoria alternativa para explicar o fenômeno de casos 
clinicamente infectados com cultura negativa e RCP-positivas é 
o papel da endotoxina. Os limites de detecção da endotoxina são 
comparáveis ao limiar estimulatório, possivelmente resultando 
em endotoxina não reconhecida [19]. A endotoxina, sozinha, 
replica o efeito da soltura asséptica [20] e também pode aderir 
a partículas de titânio e superfícies dos implantes [21]. Nos ca-
sos onde as bactérias foram realmente erradicadas, os detritos 
celulares podem causar uma RCP falso positiva, e a endotoxina 
residual pode iniciar uma resposta inflamatória local, resultando 
em soltura com cultura negativa [22].

Aparentemente técnicas moleculares modernas avançadas 
detectam bactérias em articulações assépticas em maior propor-
ção e com maior diversidade do que as culturas microbianas tra-
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dicionais. É provável que uma IAP esteja presente em um núme-
ro maior de casos com soltura do implante do que se suspeitava 
anteriormente. Estudos mais detalhados são necessários para 
determinar a verdadeira incidência de soltura devido à infecção 
e o exato processo patogênico que pode diferenciar infecções 
com culturas e RCP positivos, de infecções com culturas negati-
vas, mas RCP positiva.
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QUESTÃO 8: A Infecção articular periprotética (IAP) pode pode ser graduada (classificada) 
como de alto ou baixo grau de infecção? Se afirmativo, qual a definição de cada grau de infecção? 

RECOMENDAÇÃO: Sim, a IAP pode receber uma pontuação e a ela ser atribuido um “grau de infecção”. Neste ponto, recomendamos o 
uso do esquema McPherson como ponto de partida para a classificação de lAPs, pois esse sistema demonstra resultados correlacionados 
à piora dos escores do hospedeiro e do membro. Sugerimos um esquema (ou uma versão modificada), como ponto de partida, até que um 
grupo de trabalho internacional estabeleça um sistema de estadiamento sistematizado.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 74%, Discordam: 12%, Abstenção: 14% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A gravidade da infecção na IAP depende de múltiplos fato-

res. Estes incluem: duração da infecção (isto é, aguda, hematogê-
nica aguda ou crônica), a condição do paciente (isto é, hospedei-
ro) para combater a infecção, a qualidade dos tecidos ao redor 
da articulação infectada, a capacidade de cura do membro e a 
"agressividade" do organismo.

A duração da infecção relaciona-se mais com a presença do 
biofilme. As infecções agudas são essencialmente infecções não 
relacionadas ao biofilme. Apresentam-se caracteristicamente 

com início abrupto e manifestam-se com dor rapidamente cres-
cente, exibindo sinais evidentes de infecção e, não raro, desen-
volvendo efeitos sistêmicos e, às vezes, até mesmo choque sép-
tico. lAPs agudas podem ser tratados com sucesso com cirurgia 
de desbridamento radical precoce. O sucesso da retenção de 
implantes em longo prazo depende de muitos fatores, incluindo 
intervenção precoce versus tardia, comorbidades do hospedeiro 
e saúde da ferida local.

Em contraste, uma lAP crônica envolve a formação de bio-
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filme. Isso é importante porque a manifestação clínica de uma 
IAP desenvolvida a partir de um biofilme é marcadamente di-
ferente de uma infecção aguda (sem biofilme). Em uma infec-
ção relacionada ao biofilme, bactérias e/ou fungos aderem ao 
implante, colonizam e expandem em tamanho. Uma vez que a 
colônia atinge um tamanho predeterminado geneticamente, a 
colônia sofre metamorfose em uma colônia de biofilme (via ex-
pressão fenotípica). O biofilme microbiano então encapsula o 
sistema do implante, corrói o osso circundante e eventualmente 
entra nos canais medulares. Além disso, as colônias de biofilme 
são altamente resistentes aos antibióticos, tornando-se 1.500 a 
10.000 vezes mais resistentes à concentração inibitória mínima 
(CIM) típica dos antibióticos.

A apresentação clínica de uma infecção com biofilme espe-
lha a progressão do avanço desse biofilme. Isso inclui aumento 
gradual da dor e inchaço periarticular e calor na avaliação. As 
limitações funcionais resultam quando a estabilidade do implan-
te é comprometida pela osteomielite erosiva marginal. O biofil-
me bacteriano erode os tecidos moles periarticulares, criando 
múltiplos abscessos loculados destruindo ligamentos, tendões 
e músculos vitais das articulações. Não raramente, um abcesso 
penetrante irá corroer a superfície da pele, criando uma fístula 
crônica. A sequência temporal para o desenvolvimento do bio-
filme maduro é variável, mas pode se desenvolver alguns dias 
após o início da infecção em um paciente com implantes artro-
plásticos. A taxa de desenvolvimento do biofilme depende da 
imunidade do hospedeiro e da saúde do membro (isto é, saúde 
local da ferida). Caracteristicamente, as infecções com biofilme 
são consideradas “indolentes”, uma vez que os pacientes não es-
tão sistemicamente doentes. Isto ocorre porque as reações en-
dotóxicas ou exotóxicas não se manifestam nas infecções com 
biofilme. Uma IAP com biofilme deve ser tratada pela remoção 
do implante combinada com uma remoção radical “tumoral” de 
tecidos moles e osso adjacentes. Isso pode ser feito com uma tro-
ca em um ou dois estágios. A escolha da troca em um ou dois es-
tágios depende novamente da saúde do hospedeiro e dos mem-
bros, que pode ser classificada e avaliada. Na totalidade das lAPs, 
o biofilme causa muito mais danos internos ao sistema múscu-
lo-esquelético do que infecções agudas. Assim, muitos médicos 
e cirurgiões consideram que uma infecção crônica com biofilme 
de longa data é uma infecção mais grave.

O sistema imunológico humano desempenha o papel mais 
crítico no que se refere à contenção e erradicação de infecções, 
tanto para infecções agudas quanto crônicas. Como regra geral, 
quanto mais fraco o hospedeiro humano, mais fraco o sistema 
imunológico e, portanto, maior a gravidade da infecção/con-
dições. Existem inúmeras condições médicas, medicamentos e 
tratamentos que podem suprimir a função do sistema imuno-
lógico e alterar o curso de uma IAP [1]. Estas condições que 
demonstraram aumentar o risco de infecção estão bem enume-
radas na literatura nas últimas quatro décadas.

Métodos de classificação
Diversos esquemas para classificar o hospedeiro humano e 

a IAP foram introduzidos, a partir do final da década de 1990. 
Vários autores, incluindo Tsukayama, McPherson, Hanssen e 
Wimmer propuseram sistemas de estadiamento para IAPs [2-7]. 
Estes foram baseados em estudos retrospectivos que classificam 
a qualidade do hospedeiro humano (ou seja, categoria do hos-
pedeiro), correlacionando a categoria de hospedeiro com piores 
resultados. McPherson et al. correlacionaram piores desfechos 
com declínio do grau do hospedeiro e escore do membro em 
artroplastias totais de quadril (ATQ) e artroplastias totais de jo-
elho (ATJ) [4]. Isso foi confirmado pela análise de sobrevida de 
Kaplan Meier em uma recente revisão retrospectiva de Bryan et 
al [8]. Recentemente, outro estudo, no segundo estágio de reim-
plantação para infecção crônica de ATQ, correlacionou a recidi-
va da infecção diretamente ao grau comprometimento do hospe-

deiro [9]. De um modo geral, muitas sociedades especializadas 
em infecção, como a Sociedade Europeia de Infecção Osteoarti-
cular (EBJIS), estão adotando o estadiamento da imunidade do 
hospedeiro juntamente com as pontuações dos membros, como 
um meio de comparar desfechos clínicos. Desta forma, futuros 
tratamentos para lAPs podem ser adaptados, de forma similar 
à terapia do câncer, com base em um sistema de estadiamento.

A saúde dos tecidos dos membros também desempenha um 
importante fator no tratamento da infecção. A saúde deficiente 
dos tecidos está correlacionada com a má cicatrização e a persis-
tência da infecção. Foram descritos muitos fatores que limitam a 
cicatrização, incluindo insuficiência arterial e venosa, neuropa-
tias sensoriais e motoras, perda de tecidos moles e qualidade dos 
tecidos (por exemplo, irradiação, queimaduras e/ou múltiplas 
incisões). Um baixo “escore do membro” deve se correlacionar 
com escores de piores resultados, porém mensurados. Existem 
parâmetros quantificáveis com dados retrospectivos que supor-
tam este conceito. O esquema de McPherson é, até agora, o úni-
co sistema que classifica a saúde dos membros e mostrou uma 
correlação entre os escores dos membros comprometidos e a 
piora dos desfechos funcionais [4,5,9].

A agressividade de um organismo é difícil de quantificar e 
qualificar. Os organismos mais propensos a formar um biofilme 
e sobreviver, utilizam várias técnicas para aderir a uma superfí-
cie do implante e formar um biofilme. Em contraste, os organis-
mos que apresentam infecções agudas freqüentemente produ-
zem toxinas que resultam em toxicidade sistêmica e até mesmo 
em choque séptico. Vasso definiu uma infecção de baixo grau 
como aquela que não está causando doença sistêmica [10]. Os 
sintomas às vezes são mal definidos. Os exames de laboratório 
podem ser levemente elevados e as culturas podem ser difíceis 
de cultivar. Quando um organismo é isolado, frequentemente é 
um organismo de baixa virulência, tal como Staphylococcus epi-
dermidis ou Cutibacterium acnes (anteriormente Propionibac-
terium acnes). Em contraste, uma infecção de alto grau não tem 
sido tão bem definida na literatura [11]. Pode-se deduzir que 
seria causada por um organismo causador de doença/sepse sis-
têmica ou que age agressivamente no local (ou seja, dor intensa, 
inchaço, drenagem, etc.) Atualmente, não há um método para 
qualificá-las. Avanços na área médica, como sequenciamento do 
ácido desoxirribonucleico (DNA) de 3ª e 4ª gerações, ajudarão 
a tornar possível a identificação de sequências genéticas que se 
correlacionam com a "agressividade do organismo" e piores re-
sultados. Somente então seremos capazes de realmente "classifi-
car" a gravidade de um organismo invasor.

Conclusões
Em resumo, há dados importantes que apóiam o conceito 

de graduação ou classificação da IAP. Os dados que suportam a 
classificação da gravidade das IAPs são de natureza retrospec-
tiva. Ainda não existe um sistema internacional codificado que 
vários pesquisadores tenham concordado. Nossa recomendação 
é reunir um grupo de trabalho internacional para estabelecer um 
sistema de classificação da IAP utilizando as ferramentas e dados 
atuais disponíveis. O sistema de classificação deve ser revisado 
e atualizado a cada cinco anos, à medida que novas ferramen-
tas de diagnóstico e dados de resultados se tornem disponíveis. 
Por enquanto, o esquema McPherson foi adotado e é usado em 
apresentações em todo o mundo, nos últimos três a cinco anos. 
Sugerimos usar este sistema (ou uma versão modificada) como 
ponto de partida até que um grupo de trabalho internacional es-
tabeleça um sistema de estadiamento sistematizado com o qual 
a maioria concorde.
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QUESTÃO 1: Você concorda com o algoritmo da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédi-
cos (AAOS) para o diagnóstico de infecções articulares periprotéticas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Sim. Contudo, desde a introduçào, pela AAOS, do algoritmo para o diagnóstico da IAP, numerosos testes e modali-
dades diagnósticas foram disponibilizados.   O algoritmo proposto para o diagnóstico da IAP, validado por evidências, inclui as diretrizes 
da AAOS e do ICM 2013.  Um algoritmo sequencial, utilizando inicialmente os marcadores séricos, seguido por testes mais invasivos e 
específicos continua sendo recomendado.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 73%, Discordam: 23%, Abstenção: 4% (Grande maioria, Consenso Forte)

2.2. DIAGNÓSTICO: ALGORITMO

JUSTIFICATIVA
As diretrizes para o diagnóstico de IPPs introduzidas pela 

AAOS forneceram parâmetros úteis e os fundamentos para o 
diagnóstico das IAPs [1,2]. Essas diretrizes foram amplamente 
adotadas e aprovadas no último CIM sobre IAPs em 2013, com 
ligeiras modificações [3]. Embora os algoritmos existentes se-
jam amplamente aceitos, eles não são completamente baseados 
em evidências e não foram validados. Além disso, vários novos 
biomarcadores sinoviais [4], séricos e moleculares [5-10] foram 
introduzidos nos últimos anos, que aumentaram a confusão, já 
que muitos cirurgiões não sabem como incorporar esses testes 
em sua prática e nas diretrizes estabelecidos anteriormente.

Com a introdução de novos testes diagnósticos e a necessi-
dade de validação das diretrizes, fomos solicitados a ampliar as 
diretrizes anteriores e a desenvolver um algoritmo de diagnósti-
co validado e baseado em evidências. Um estudo multi-institu-
cional foi realizado pelos membros deste grupo de trabalho, para 
gerar uma abordagem sequencial usando análises aleatórias de 
uma árvore de regressão multivariada para gerar pesos relativos 
e determinar quais variáveis devem ser incluídas em cada etapa. 
Por fim, o algoritmo compartilha muitas semelhanças com o al-
goritmo anterior, já que testes sorológicos devem ser realizados 
primeiro, seguidos por testes mais invasivos. Esta abordagem 
gradual de marcadores sorológicos, antes da aspiração articular, 
demonstrou ser o método mais eficiente em termos de custo 
para diagnosticar as IAPs usando uma análise de decisão por 
multicritério de estudos anteriores [11].

O primeiro passo na avaliação de uma IAP deve incluir o 

exame sérico para proteína C-reativa, dímero D e velocidade de 
hemossedimentação. Se pelo menos um estiver elevado, ou se 
houver uma alta suspeita clínica, os clínicos devem prosseguir 
com o exame do líquido sinovial, incluindo uma contagem de 
leucócitos no líquido sinovial com teste diferencial e de esterase 
de leucócitos. Achados intraoperatórios, incluindo purulência, 
histologia, sequenciamento de nova geração (SNG) ou uma úni-
ca cultura positiva, podem ajudar nos casos em que o diagnóstico 
não foi conclusivamente descartado antes ou depois da cirurgia 
de revisão ou quando a aspiração não produz fluido para análise 
(punção seca). O algoritmo proposto foi formalmente validado 
em uma coorte separada de pacientes e demonstrou uma alta 
sensibilidade geral (96,9%, IC 95%,  93,8-98,8) e especificidade 
(99,5%,  IC 95%, 97,2-100).

No paciente com artroplastia total dolorosa, é importante 
considerar sempre infecção. Inicialmente, o primeiro passo con-
sidera os fatores de risco do paciente, achados clínicos e marca-
dores séricos; os dois últimos têm alta sensibilidade, mas não 
necessariamente alta especificidade para minimizar falsos nega-
tivos. No estudo multicêntrico, aproximadamente 13% das IAPs 
poderiam ser diagnosticadas com o primeiro passo baseado em 
uma fístula positiva. É importante considerar a suspeita clínica e 
os fatores de risco do paciente, (ou seja, a probabilidade pré-exa-
mes), para otimizar a sensibilidade, já que o teste sérico isolado 
é negativo em aproximadamente 2,5% de pacientes que têm uma 
IAP [12]. O próximo passo na investigação de IAPs requer aná-
lise do líquido sinovial que tem maior sensibilidade e especifici-
dade, mas é mais invasivo. A maioria das IAPs será identificada 
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após a aspiração articular e a análise do líquido sinovial (apro-
ximadamente 65%). Se o diagnóstico de IAP não puder ser con-
firmado ou excluído nesse ponto, os achados intraoperatórios 
devem ser usados e aproximadamente 17% de IAPs será diag-
nosticada após incorporar os achados intra-operatórios, incluin-
do cultura, histologia, aparência operatória e sequenciamento de 
nova geração (SNG).

É importante notar que é possível que o diagnóstico de IAP 
não possa ser feito mesmo após atingir o terceiro estágio, ou ser 
inconclusivo após a obtenção da análise sinovial. Esses pacien-
tes são frequentemente encontrados na prática clínica e repre-
sentam um verdadeiro desafio diagnóstico. Pesquisas futuras e 
novos exames são certamente necessários nesta população de 
pacientes, para reduzir a área cinzenta nesses pacientes limítro-
fes, sem infecção evidente. Além disso, é importante observar 
que o algoritmo proposto e a definição de IAP podem ser impre-
cisos e exigir uma modificação nos exames utilizados para as se-
guintes condições: reações teciduais locais adversas, artropatias 
por deposição cristalina, crises inflamatórias em artroplastias e 
infecções por organismos de crescimento lento tal como Cuti-
bacterium acnes (anteriormente Propionibacterium acnes). No 
entanto, esperamos que a introdução deste algoritmo, baseado 
em evidências e validado, possa simplificar um processo mui-
to desafiador e explicar os avanços recentes no diagnóstico das 
IAPs.
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QUESTÃO 2: Existem contraindicações para aspiração de joelho ou quadril antes de uma cirurgia 
de revisão?

RECOMENDAÇÃO: Não há contraindicações claramente identificadas para aspiração do joelho ou do quadril como parte da avaliação do 
paciente para o diagnóstico de infecção.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 2%, Abstenção: 8% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A aspiração de uma articulação é um dos aspectos mais im-

portantes da investigação de um paciente suspeito de ter uma ar-
ticulação infectada. Existem numerosos estudos que demonstra-
ram a utilidade da aspiração articular no auxílio ao diagnóstico 
de infecções periprotéticas (IAPs). De fato, a aspiração articular 
é uma das etapas iniciais na investigação de um paciente para o 
diagnóstico de IAP, o que se reflete no algoritmo proposto pela 
Reunião de Consenso Internacional (CIM) e apresentado em 
outra parte deste documento..

A questão aqui não é, no entanto, quanto à utilidade da as-
piração articular no diagnóstico de IAP, mas sim quanto as pos-
síveis contraindicações para a aspiração articular. Pelo nosso 

conhecimento, não há publicação que aborda especificamente 
essa questão. Na prática clínica, existem algumas situações que 
podem obrigar o ortopedista ou outros médicos a evitar a aspi-
ração articular. Uma situação é a presença de celulite em torno 
de uma articulação que está sendo investigada, com a preocu-
pação de que a colocação de uma agulha através de um tecido 
potencialmente infectado possa transferir bactérias para o espa-
ço mais profundo da articulação e resultar em infecção. Não há 
estudos que tratem especificamente de problemas de celulite ou 
problemas de pele sobrepostos ao local da aspiração.

     A outra situação em que os médicos podem evitar a as-
piração de uma articulação é quando o paciente está em uso de 
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anticoagulante. Existem vários estudos que discutem a questão 
da injeção ou aspiração de articulações em pacientes com me-
dicações anticoagulantes concomitantes. A maioria dos estudos 
aborda injeções e não aspirações, ou tem muito menos pacientes 
submetidos à aspiração do que a injeção. Dos estudos disponí-
veis, existem várias investigações de baixa a moderada qualidade 
que estudam pacientes em anticoagulação durante uma injeção 
ou aspiração. Nenhum desses estudos encontrou um aumento 
estatisticamente significativo nas complicações, incluindo san-
gramento ou infecção relacionada ao procedimento.

Yui et al. realizaram uma revisão retrospectiva de pacientes 
em anticoagulação oral direta (ACOD) submetidos a artrocente-
se ou injeção articular [1]. Foram avaliados 1.050 procedimen-
tos, sem complicações hemorrágicas importantes. Ahmed et al. 
realizaram uma revisão retrospectiva de prontuários de pacien-
tes que estavam em anticoagulação terapêutica, comparando ar-
trocentese ou injeção articular em pacientes que tiveram uma 
internacional normalized ratio (INR) > 2,0 (456 procedimentos) 
para pacientes com INR < 2,0 (184 procedimentos) [2]. Os auto-
res encontraram apenas uma grande complicação hemorrágica 
e uma infecção tardia no grupo com um INR > 2,0 e sem di-
ferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos. É 
importante notar que muitos dos pacientes em ambos os estudos 
também estavam em uso de antiagregantes plaquetários, mas a 
análise de subgrupo não foi realizada. Outros estudos pequenos 
e de baixa qualidade não demonstraram risco significativo de 
complicações [3,4]. Uma revisão recente da literatura sobre os 
riscos de sangramento associados a procedimentos musculoes-
queléticos recomenda que os agentes anticoagulantes como as-
pirina, clopidogrel, varfarina e heparina de baixo peso molecu-
lar (HBPM) não sejam descontinuados em pacientes submetidos 
a artrocentese e/ou injeções articulares [5]. As conclusões do 
último estudo foram baseadas na revisão da literatura disponí-
vel. Embora faltem estudos de alto nível de evidência, há algum 
apoio de estudos retrospectivos para a realização de aspiração 
articular em pacientes que estão em anticoagulação.

Não há publicação de alto nível sobre a questão de se api-
rarar uma articulação através da pele afetada por celulite ou 
outras lesões de pele, como a psoríase. Os estudos disponíveis 
restringem-se às opiniões de especialistas [6]. Na ausência de 
evidências concretas, sentimos que a aspiração articular reali-
zada como parte da investigação da IAP é um passo crítico no 
diagnóstico e deve ser realizada mesmo na presença de celulite 
ou outras lesões de pele. Sempre que possível, no entanto, a as-
piração deve ser realizada através de uma área menos afetada. 

Consideração também deve ser dada ao adiamento da aspiração 
em pacientes com problemas estáveis e crônicos até que qual-
quer lesão de pele tenha se resolvido. A decisão de prosseguir 
com a aspiração em pacientes com lesões de pele ao redor da 
articulação afetada precisa ser individualizada e pesada contra 
o risco teórico de semear a articulação com bactérias da pele 
afetada sobreposta.

Outra situação que pode criar problemas em relação à aspi-
ração de uma articulação é em pacientes com bacteremia. Hipo-
tetiza-se que a artrocentese traumática possa teoricamente in-
troduzir sangue infectado na articulação estéril. Não há estudos 
humanos relacionados a esse assunto e nenhum estudo avaliou 
especificamente o risco de IAP nesta situação. Olney et al inves-
tigaram o risco de realizar uma aspiração articular no quadro 
de bacteremia usando um modelo de coelho e descobriram que 
30% dos animais desenvolveram artrite séptica se o sangue re-
tirado de um animal com bacteremia foi injetado na articulação 
[7]. Assim, pode-se extrapolar que a realização de uma artro-
centese traumática em pacientes com hemoculturas positivas 
pode potencialmente resultar na semeadura da articulação as-
pirada e subsequente infecção. Este risco teórico também deve 
ser individualizado e pesado no contexto de benefícios versus 
riscos de aspiração articular.
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QUESTÃO 3: Na condição de uma punção seca, deve-se utilizar fluidos de lavagem articular?

RECOMENDAÇÃO: Contraindicamos a injeção de solução salina normal ou outros fluidos em uma articulação em que não se obteve     
nenhum líquido sinovial durante a punção (punção seca) para investigação de infecção periprotética (IAP); exceto em certas circunstân-
cias (por exemplo, um radiologista experiente realizando uma aspiração de maneira estéril).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 83%, Discordam: 14%, Abstenção: 3% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A aspiração articular é valiosa na investigação para o diag-

nóstico da IAP. Além de fornecer informações sobre a contagem 
de leucócitos sinoviais (CL), diferencial de neutrófilos e biomar-
cadores, ela pode identificar o organismo infectante e a susceti-
bilidade aos antibióticos [1]. Além disso, pode orientar estraté-
gias de tratamento cirúrgico e antibióticoterapia, com a escolha 
de antibióticos apropriados para administração parenteral, uso 
de antibióticos locais ou adição de antibióticos ao cimento [2]. 
O líquido sinovial aspirado é frequentemente enviado para con-
tagem de leucócitos no líquido sinovial, diferencial de neutrófi-
los e processado para isolamento de microrganismos aeróbios e 
anaeróbios [3]. Dada a capacidade de obter esses três tipos de 
dados em uma só intervenção, a artrocentese continua a ser uma 
das melhores manobras individuais, que os médicos podem rea-
lizar para incluir ou descartar o diagnóstico de IAP [4].

Um estudo prospectivo de 207 revisões de artroplastias 
totais do quadril (ATQ) constatou que a aspiração do quadril 
tinha uma sensibilidade de 0,86 e especificidade de 0,94 para o 
diagnóstico de IAPs [5]. Além disso, os autores propuseram um 
papel seletivo para a aspiração. Eles concluíram que a aspiração 
do quadril deve ser limitada à confirmação de suspeita clínica de 
infecção ou como uma investigação adjuvante quando os mar-
cadores inflamatórios eram falsamente elevados, secundários a 
outros distúrbios. Além disso, Barrack et al. realizaram uma re-
visão retrospectiva de 270 quadris com aspiração pré-operatória 
de rotina no quadril, relatando uma sensibilidade e especificida-
de de 0,50 e 0,88 para a primeira aspiração, respectivamente, e 
uma taxa de falso-positivo de 13% [6].

No entanto, uma punção seca de articulações com prótese 
não é infrequente e pode ser decepcionante na definição de uma 
avaliação para as IAPs. Historicamente, a injeção de solução sa-
lina estéril na articulação seguida de re-aspiração foi descrita 
como um método para superar este problema. Até o momento, 
não há estudos de alta qualidade publicados apoiando o valor 
diagnóstico de tal método. Além disso, alguns estudos sugeri-
ram que a infiltração tecidual subcutânea de anestésico local e 
a injeção intra-articular de meios de contraste devem ser evi-
tados. Isso se deve às preocupações com possíveis proprieda-
des bactericidas e bacteriostáticas do anestésico local e meio de 
contraste, respectivamente [7,8]. Essa estratégia pré-operatória 
também pode diluir a concentração de microrganismos, não ser 
representativa do fluido articular e tem um risco potencialmen-
te aumentado de causar uma infecção em uma artroplastia as-
séptica. Por estas razões, muitos investigadores contraindicam 
a lavagem de uma articulação com prótese que apresentou uma 
punção seca [1,6,9,10].

Poucos estudos ortopédicos consideram a lavagem da ar-
ticulação e a re-aspiração uma técnica válida para obter fluido 
para amostras. A sensibilidade desse fluido é comparável às as-
pirações do quadril em que volumes adequados de fluido foram 

aspirados [11-15].
Em uma revisão retrospectiva, Ali et al. [11] investigaram 

73 pacientes com ATQ potencialmente infectadas, relatando 
82% de sensibilidade, 91% de especificidade, 74% de valor pre-
ditivo positivo (VPP), 94% de valor preditivo negativo (VPN) e 
89% de acurácia da aspiração pré-operatória de quadril em com-
paração com a cultura de tecido, para o diagnóstico de IAP. 

Destaca-se que 23 (34%) dos pacientes tiveram uma pun-
ção seca inicial e foram novamente aspirados após injecção com 
solução salina resultando em 83% sensibilidade, 82% de especi-
ficidade, 63% de VPP e 93% de VPN. Os autores sugerem que o 
uso de solução salina é razoável, com sensibilidade comparável, 
mas menor especificidade às aspirações padrão do líquido sino-
vial [11]. No entanto, dado o baixo número de sujeitos (73 pa-
cientes), as conclusões deste último estudo são limitadas e não 
podem ser generalizadas.

Outro estudo retrospectivo de Somme et al. [12] investigou 
o uso da lavagem para auxiliar no diagnóstico de IAP em 109 
pacientes aguardando revisão do quadril. Dos 109 aspirados, 23 
foram obtidos com lavagem e 10 desses pacientes foram diag-
nosticados corretamente com infecção, e os 13 pacientes restan-
tes não tiveram uma infecção. Além disso, este estudo utilizou 
a lavagem independentemente de uma amostra pré-lavagem ter 
sido obtida em 107 aspirados. Nenhum paciente com amostra 
pós-lavagem positiva teve um espécime negativo de lavagem 
prévia. Os autores observaram que há valor no uso da lavagem 
salina em punções secas.

Estudos prévios adicionais demonstraram resultados in-
conclusivos com relação à lavagem após uma punção seca. Ro-
berts et al. [13] utilizaram a lavagem salina ao se deparar com 
uma punção seca na aspiração de pacientes aguardando revisão 
de ATQ com 38 (49%) aspirados de lavados secos, dos quais 5 
mostraram estar infectados no momento da cirurgia. Destes, em 
três houve  crescimento de organismos nas lavagens salinas e 
dois eram falsos-negativos. Em uma revisão retrospectiva de 71 
revisões de ATQ, Mulcahy et al. [14] usaram a lavagem salina 
em três pacientes infectados com punções secas, no entanto, ne-
nhum organismo foi cultivado a partir das lavagens com solução 
salina.

Mais recentemente, Newman et al. [16] revisaram a con-
tagem de leucócitos e a porcentagem de polimorfonucleares 
(PMN) em quadris infectados e não infectados sendo tratados 
com espaçadores de cimento com antibiótico, comparando a as-
piração com ou sem lavagem salina. Aspirações realizadas sem 
lavagem produziram uma cultura positiva em 84% [IC 95%, 81%-
90%]; mas no grupo de lavagem salina, culturas positivas foram 
encontradas em 76% (IC 95%, 76%-86%). Não houve diferença 
na contagem de leucócitos ou percentual de PMN em quadris 
infectados versus não infectados ao usar lavagem salina. Portan-
to, a lavagem salina não foi recomendada para o diagnóstico de 
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infecção persistente nesta coorte específica de pacientes. Além 
disso, uma abordagem baseada em algoritmo, publicada recen-
temente para o diagnóstico de IAP, não recomenda a lavagem da 
articulação com solução salina estéril, a fim de obter amostras 
[1]. Em contraste, Partridge et al. [17] realizaram uma revisão 
retrospectiva de 580 aspirações de quadril e joelho e concluíram 
que a aspiração com lavagem após uma punção seca forneceu 
informações diagnósticas precisas e produziu sensibilidades e 
especificidades semelhantes às aspirações diretas.

Dada a escassez de evidências, parece haver pouco benefí-
cio na tentativa de lavagem de uma articulação quando a punção 
seca é encontrada. De forma importante, parece haver um risco 
de resultados falsos-negativos ao usar esta técnica. Essa prática 
pode ser mais bem justificada se houver um especialista em ima-
gem musculoesquelética que seja capaz de realizar a lavagem e a 
aspiração com grande precisão. Na ausência de tal especialista, 
repetir aspirações ou métodos de diagnóstico alternativos de-
vem ser empregados no caso de uma punção seca. Na ausência 
de evidências consistentes, são necessários mais estudos pros-
pectivos com coortes maiores.
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QUESTÃO 4: Em pacientes com múltiplas artroplastias, que desenvolveram infecção periprotéti-
ca (IAP) em uma delas, outras articulações também devem ser investigadas para IAP?

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos que, quando um paciente desenvolver uma IAP em uma articulação, as artroplastias totais (ATs) 
em outras articulações devem ser examinadas clinicamente e, se houver suspeita de IAP ou se o paciente estiver imunocomprometido, 
elas devem ser aspiradas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 6%, Abstenção: 2% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Até 45% dos pacientes submetidos à AT primária devido à 

osteoartrite idiopática requerem pelo menos uma ATJ adicional 
em longo prazo [1]. Devido ao número crescente de ATs realiza-
das a cada ano e ao contínuo envelhecimento da população, es-
pera-se que os pacientes com múltiplas artroplastias aumentem. 
Além disso, as taxas de mortalidade após a revisão para IAPs 
são estimadas como significativamente maiores que as taxas de 
mortalidade após revisões assépticas [2]. Isso destaca a impor-
tância em determinar o estado de infecção de outras articula-
ções em pacientes com IAP.

Uma preocupação frequente sempre foi a presença de IAP 

concomitante à distância, secundária a possível semeadura he-
matogênica [3-14]. Murray et al. foram os primeiros a definir 
IAPs concomitantes em diferentes articulações [12]. Eles es-
timaram que o risco de falha de uma segunda articulação com 
prótese, já implantada, quando uma IAP inicial se desenvolve, 
poderia chegar a 18%. Um número limitado de estudos foi publi-
cado avaliando o risco de IAP em pacientes com múltiplas artro-
plastias [13-17]. Luessenhop et al. apresentaram uma incidência 
semelhante de 19% de outras infecções articulares entre 145 
pacientes que tinham mais de uma articulação implantada numa 
IAP inicial [13]. Eles também identificaram a artrite reumatoide 
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como um fator de risco entre esses pacientes. Além disso, em 
uma coorte de 55 pacientes, Jafari et al. mostraram uma incidên-
cia de 20% de infecção subsequente distante, em média de dois 
anos [14]. Eles também avaliaram que o tipo de organismo da 
infecção subsequente encontrado foi o mesmo em 36% dos pa-
cientes. Abblitt et al., em um estudo mais recente, avaliaram 76 
pacientes com múltiplas articulações substituídas e estimaram 
que a taxa de infecção associadas fosse menor, em 8,3% [15]. 
Esse estudo também enfatizou o papel da bacteremia durante a 
primeira infecção em desenvolvimento. Haverstock et al., des-
creveram um risco de 6,3% de uma IAP subsequente em um to-
tal de 206 pacientes [16] e identificaram a mesma bactéria da 
IAP subsequente em apenas 2,9%. Zeller et al., encontraram16 
pacientes com IAP concomitante, em uma coorte de 1.185 com 
infecções protéticas de quadril ou joelho, correspondendo a 
1,4% da população total de IAP [17].

Estudos têm sido consistentes em demonstrar que o risco 
de desenvolver uma IAP em uma segunda articulação com pró-
tese é maior do que a o limite para IAP [12-17]. O risco esti-
mado de IAP de uma segunda articulação varia de 1,4 a 20%. A 
artrite reumatoide e a bacteremia têm sido identificadas como 
possíveis fatores de risco para um risco aumentado de múltiplas 
infecções articulares [13,15]. Esses dados publicados reconhe-
cem que as outras articulações protéticas estão em risco aumen-
tado e levantam suspeitas se uma infecção sub-aguda em curso 
está presente no momento da IAP inicial. No entanto, nenhum 
estudo na literatura avaliou se no momento da IAP inicial, ou-
tras artroplastias deveriam ser investigadas.

Porém, a investigação de outras articulações com prótese 
deve ser realizada dependendo dos sintomas dessa articulação 
no momento da outra IAP. A abordagem inicial deve incluir ava-
liação clínica. Se os sintomas estiverem presentes, a avaliação 
radiográfica inicial deve ser realizada e, no contexto de suspeita 
de infecção, a aspiração do líquido sinovial deve ser realizada. A 
investigação clínica deve ser realizada sempre para identificar 
sinais que possam causar preocupação com a infecção de base. 
Se a aspiração for realizada, a contagem de leucócitos sinoviais 
(LS) e polimorfonucleares (PMN)% devem ser solicitadas, uma 
vez que demonstraram ser modalidades de exames altamente 
precisos [18]. Pelo contrário, a relação custo-eficácia da punção 
de outras articulações também não foi investigada; portanto, a 
recomendação a favor ou contra não pode ser feita com os dados 
disponíveis. No entanto, recomendamos a avaliação clínica de 
outras articulações para minimizar o risco de falha no tratamen-
to de IAPs.
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QUESTÃO 5: Os testes rápidos de pronto atendimento (PA) para diagnóstico de infecções peri-
protéticas (IAPs) são úteis e validados?

RECOMENDAÇÃO: Sim, existem vários testes rápidos de PA úteis que podem ser adicionados aos testes diagnósticos de lAPs. Vários 
estudos apoiam a utilidade e confiabilidade da fita de teste da esterase leucocitária (EL) e do kit de teste de alfa-defensina (de “fluxo 
lateral”). Os critérios diagnósticos para IAPs devem ser atualizados e considerar a inclusão desses testes.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 73%, Discordam: 21%, Abstenção: 6% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Um teste de PA é definido como uma ferramenta de diag-

nóstico médico que é usada no momento da avaliação de um 
paciente, com um resultado imediato. Estes são testes médicos 
rápidos e simples que podem ser realizados à beira do leito. A 
ideia por trás de um teste de PA é fornecer informações em tem-
po real sobre as quais o médico pode agir.

Após nossa revisão sistemática, 11 artigos originais [1-11] 
e 4 artigos de revisão [12-15] avaliando o valor diagnóstico da 
fita do teste da EL foram incluídos. Os dados agrupados de 2.061 
pacientes extraídos dos trabalhos originais revelaram uma sen-
sibilidade de 85,7% (IC 95%, 65,9 a 90,7%), uma especificidade 
de 94,4% (IC 95%, 85,3 a 97,7%). um valor preditivo positivo 
(VPP) de 84,3% (IC 95%, 71,5 a 91,7%) e um valor preditivo 
negativo (VPN) de 94,0% (IC 95%, 85,8 a 97,1%).

O primeiro estudo prospectivo que investigou a utilidade 
do teste da fita de EL no diagnóstico de IAPs foi conduzido por 
Parvizi et al. Um total de 108 pacientes que tiveram artroplastias 
totais dolorosas do joelho (ATJ) foram investigados e o teste da 
EL (com resultado positivo sendo ++) teve uma sensibilidade 
de 80,6% (IC 95%, 61,9 a 91,9%), especificidade de 100% (IC 
95%, 94,5 a 100,0%) e VPP de 100% (IC 95%, 83,4 a 100,0%). Os 
autores concluíram que o teste da fita de EL poderia ser usado 
de forma eficaz, por si só ou em conjunto com outros testes, seja 
como um mecanismo rápido de triagem ou para a confirmação 
de uma suspeita de IAP [6].

Em uma revisão sistemática de Wyatt et al. envolvendo 
cerca de 2.000 pacientes de cinco estudos, a sensibilidade diag-
nóstica e especificidade da EL para IAP foi de 81% (IC 95%, 49 
a 95%) e 97% (IC 95%, 82 a 99%), respectivamente [15]. Ou-
tra meta-análise de oito estudos qualificados, com um total de 
1.011 participantes, mostrou uma maior sensibilidade agrupada 
de 90% (IC 95%, 76 a 96%) e uma especificidade semelhante de 
97% (IC 95%, 95 a 98%) [14].

A limitação do teste da EL é a contaminação do sangue, 
interferindo na legibilidade do resultado do teste. Um estudo 
recente confirmou a confiabilidade do teste de EL, relatando 
excelente sensibilidade (92,0%) e especificidade (93,1%). Além 
disso, o último estudo confirmou que a centrifugação do líquido 
sinovial é um meio eficaz de superar a interferência dos eritró-
citos [5].

Após nossa revisão sistemática, seis artigos originais [16-
21] e um artigo de revisão [22] avaliando o valor diagnóstico 
do teste da alfa-defensina (de "fluxo lateral") foram incluídos.
Os dados agrupados de 486 pacientes mostraram uma sensibi-
lidade de 78,5% (IC 95%, 64,7 a 94,5%), uma especificidade de 
93,3% (IC 95%. 87,0 a 99,6%), um VPP de 87,2% (IC 95%, 74,6 a 
98,1%) e um VPN de 90,2% (IC 95% %, 83,7 a 98,2%).

Deirmengian et al. introduziram a alfa-defensina como um 
biomarcador sinovial robusto; no entanto, os primeiros estu-

dos foram publicados sobre o ensaio imunoenzimático (ELISA) 
baseado em laboratório (imunoensaio) [2]. Estudos recentes 
mostraram bons resultados validados da versão de fluxo lateral 
do teste de alfa-defensina, como um teste de PA [16-21]. Um 
estudo diagnóstico de nível II, com base nos resultados de 121 
pacientes, revelou uma sensibilidade e especificidade de 97,1 e 
96,6%, respectivamente [17]. A maior série foi publicada por 
Gehrke et al. como um estudo de diagnóstico de nível I com 195 
articulações de 191 pacientes. A sensibilidade global do teste de 
alfa-defensina para IAP foi de 92,1% (IC 95%, 83,6 a 97,1%), a 
especificidade foi de 100% (IC 95%, 97,0 a 100%), o VPP foi de 
100% (IC 95%, 94,9 a 100%) e o VPN foi de 95,2% (IC 95%, 89,9 
a 982%). A acurácia geral foi de 96,9% (IC 95%, 93,4 a 98,9%).]. 
Na metanálise realizada por Suen et al., a sensibilidade e espe-
cificidade combinadas do teste de alfa-defensina foi um pouco 
menos atraente, sendo 77,4% (IC 95%, 63,7 a 87,0%) e 91,3% 
(IC 95%, 82,8 a 95,8%), respectivamente [22]. Há claras evidên-
cias de que o teste de" fluxo lateral" tem uma precisão menor do 
que o ensaio imunoenzimático ELISA [18,22]. Os resultados do 
teste podem ser influenciados pela metalose [19] ou artropatia 
por cristais, como a gota [23]. Além disso, o teste é um pouco 
difícil de executar, pois envolve várias etapas para a preparação 
da amostra.

Em recente metanálise sobre biomarcadores de fluidos sino-
viais, a alfa-defensina e EL demonstraram alta sensibilidade para 
o diagnóstico de IAP, sendo a alfa-defensina o melhor marca-
dor sinovial. No entanto, outros testes do líquido sinovial como 
contagem de leucócitos com diferencial de polimorfenucleares 
(PMN)%, proteína C-reativa (PCR), interleucina-6 (IL-6) e in-
terleucina-8 (IL-8) demonstram bom desempenho diagnóstico 
e também podem ser usados, em combinação, para o diagnósti-
co de IAP [12]. Estudos diagnósticos moleculares, como alfa-de-
fensina sinovial e EL, podem fornecer uma identificação rápida 
e precisa de IAPs, mesmo no contexto de administração conco-
mitante de antibióticos ou doença inflamatória sistêmica [13].].

Além disso, existem alguns estudos que exploram tecnolo-
gias potenciais que foram desenvolvidas como testes de beira 
do leito (pronto atendimento), detectando calprotectina [24,25] 
ou sequências de DNA bacteriano [26,27] como possíveis ferra-
mentas de diagnóstico do futuro.
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QUESTÃO 6: Qual a prevalência de infecção articular periprotética cultura negativa (IAP-CN) e 
quais são os protocolos diagnósticos para investigação adicional desses casos?

RECOMENDAÇÃO: A prevalência de IAP CN reportada para o quadril e Joelho varia entre 5-42%. Os protocolos de investigação adi-
cional para esses casos incluem repetir as coletas, maior temo de incubação das amostras de cultura, sonicação dos explantes, o uso da 
tecnologia do dihidrotreitol (DTT), reação em cadeia da polimerase (RCP) e sequenciamento genético de nova geração (SNG).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 8%, Abstenção: 1% (Grande maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A artroplastia é um dos procedimentos cirúrgicos mais co-

mumente realizado no campo da ortopedia. Entre muitas com-
plicações da artroplastia, as IAPs estão entre as mais catastró-
ficas [1]. Ela pode se desenvolver em 1 a 2% das artroplastias 
primárias do quadril e 2 a 3% das artroplastias primárias do jo-
elho [2,3]. A prevalência de IAPs parece estar em crescimento, 
por inúmeras razões, relacionadas principalmente ao aumento 
do número de pacientes que recebem artroplastias. Tratamento 
de IAPs em geral, e IAPs-CN em particular, continuam a gerar 
desafios.

A incidência de IAP-CN foi relatada como variando de 
5-42,1% na literatura [4-10]. Klement et al. publicaram um es-
tudo em pacientes com IAPs que foram diagnosticados com o 
critério maior da Sociedade de Infecção Musculoesquelética 
(MSIS) ou uma combinação de critérios menores da MSIS, e de-
monstraram que a incidência de IAP-CN foi de 0,4% e 45,4%, 
respectivamente [11].

IAPs-CN são relatadas como associadas à idade avançada, 
tabagismo, encaminhamento de instituições externas, tratamen-
to com antibiótico pré-operatório e presença de drenagem de 
ferida pós-operatória [14].

Alguns estudos relataram que 46% das IAPs-CN foram 
causadas por fungos, 43% por micobactérias e 11% por outras 
bactérias como Listeria monocylogens, Cutibacterium acnes (C. 
acnes), Brucella, Coxiella burnetii e outras [1].

A IPP-CN continua a ser uma condição desafiadora para se 
manejar, devido à falta de diretrizes ou protocolos para diagnos-
ticar e conduzir esses pacientes, em particular no que diz res-
peito ao tipo de antimicrobianos necessários para o tratamento 
[4]. Como um algoritmo de diagnóstico preciso não está dispo-
nível, a maioria dos médicos conta com exame físico, suspeita 
clínica, exames laboratoriais e achados radiológicos para alcan-
çar o diagnóstico de IAP nesses casos [1]. As avaliações clínicas 
e radiográficas nem sempre são confiáveis para o diagnóstico 
de IAP-CN e os indicadores séricos podem ser inconclusivos, 
especialmente em pacientes com administração prévia de anti-
bióticos ou naqueles infectados por organismos de crescimento 
lento. Assim, tem havido um interesse crescente em melhores 
métodos diagnósticos que possam isolar os microrganismos in-
fectantes associados a infecções relacionadas ao implante.

Há uma série de esforços que podem ser feitos para melho-
rar o rendimento da cultura. A obtenção de amostras múltiplas, 
a transferência rápida de amostras de cultura (especialmente em 
frascos de hemocultura) e a incubação prolongada de amostras 
de cultura são comprovadamente eficazes [3,12].

Outra estratégia para melhorar o isolamento de organismos 
infecciosos é sujeitar os implantes recuperados à sonicação em 
um fluido estéril. Esta técnica foi descrita há algumas décadas e 
popularizada por Trampuz et al. que demonstraram que a cultu-

ra do fluido de sonicação tinha um melhor rendimento, para o 
isolamento de organismos infecciosos do quadril e joelho com 
IAP, do que a cultura de rotina [12].

Numerosos investigadores descreveram o uso de técnicas 
moleculares para o isolamento do organismo infeccioso. Talvez 
a primeira técnica molecular a ser avaliada para o isolamento de 
organismos infecciosos em IAP foi a reação em cadeia da po-
limerase (RCP) [13-16]. Tuan et al continuaram seus esforços 
para otimizar a técnica de RCP e relataram sua experiência com 
o uso de técnicas de transcriptase reversas do RNA (ácido ribo-
nucleico) que teve como objetivo reduzir a incidência de casos 
falso-positivos [15,16] Outros pesquisadores também mostra-
ram resultados promissores com o uso de RCP. Melendez et al 
demonstraram que a precisão da RCP para detectar microorga-
nismos no líquido sinovial é 88% e esses autores demonstraram 
que a RCP pode ser usada para detectar espécies incomuns como 
Candida e Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 
[17]. Bereza et al. foram capazes de isolar o DNA bacteriano por 
RCP em 90% dos pacientes [18].

Uma das questões relacionadas ao uso da RCP convencional 
diz respeito à sua extrema sensibilidade, pois pode amplificar 
o DNA de microrganismos contaminantes. Devido a este pro-
blema, a RCP não foi usada na primeira, ou única linha  como 
ferramenta de diagnóstico na deteção de IAPs [1]. Outra ques-
tão com o uso de RCP convencional é que o tipo de organismo a 
ser procurado precisa ser conhecido, para permitir o desenvol-
vimento do primer. É claro que o tipo de organismo infeccioso 
nem sempre é conhecido. Assim, uma abordagem mais ampla 
com o uso de RCP multipla também foi investigada. Jacovitas 
et al. exploraram a utilidade da RCP multipla usando o sistema 
biossensor Ibis Biosciences T5000 em uma coorte de amostras de 
líquido sinovial prospectivamente coletadas [19]. Nos 23 casos 
que foram considerados clinicamente infectados, o painel de 
RCP detectou o mesmo patógeno isolado pela cultura conven-
cional em 17 de 18 casos, e também detectou um ou mais or-
ganismos em 4 dos 5 casos com negatividade de cultura. Além 
disso, o painel detectou organismos em 88% (50 de 57) casos 
em que a artroplastia de revisão foi realizada para uma suposta 
falha asséptica.

Tarabichi et al. foram os primeiros a demonstraram a utili-
dade do sequenciamento de nova geração (SNG) para a detecção 
de patógenos em IAP, com a detecção de Streptococcus em um 
caso presumido de IAP-PN [20]. Em um relato recente, o SNG 
foi demonstrado como um adjunto útil para detecção de patóge-
nos em 81,8% das IAPs com cultura negativa, onde foram anali-
sadas amostras teciduais intraoperatórias [21]. Além disso, em 
uma série de 86 amostras de líquido sinovial, foi observado alta 
concordância com cultura microbiológica apenas com a SNG do 
líquido sinovial [22].
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Thoendel et al. também mostraram que o sequenciamento 
metagenômico shotgun é uma ferramenta poderosa para identi-
ficar uma ampla gama de patógenos na IAP e pode ser útil para 
diagnosticar o organismo na IAP-CN [23]. Neste estudo, a me-
tagenômica possibilitoul identificar patógenos conhecidos em 
94,8% das IAPs positivas para cultura. Novos patógenos poten-
ciais foram detectados em 43,9% (43 de 98) IAPs-CN. Em con-
trapoto, a detecção de microorganismos em amostras de casos 
de falha asséptica não infectados foi rara (3,6% dos casos).

A análise do líquido sinovial com novos biomarcadores está 
sendo estudada clinicamente [3]. O teste alfa-defensina mostra 
bons resultados na detecção de IAPs [1,3,24,25]. A sensibilida-
de e especificidade do teste da alfa-defensina é superior a 95% 
e, ao contrário de outros biomarcadores (isto é, velocidade de 
hemossedimentação [VHS], proteína C-reativa [PCR], polimor-
fonucleares [PMN]) não é afetada pela administração de antibi-
óticos [25-27].
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QUESTÃO 7: Os pacientes com reações adversas tissulares locais (RATLs) apresentam maior 
incidência de infecções periprotéticas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Sim. Pacientes com RATLs parecem ter uma incidência maior de IAPs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 2%, Abstenção: 3% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
O diagnóstico de IAP pode ser extremamente desafiador em 

pacientes com uma prótese metal-metal (M-M) ou uma RATL 
induzida por junção modular. A apresentação clínica da RATL 
pode imitar a da IAP e tanto os marcadores séricos quanto os 
sorológicos podem estar elevados em ambas as condições. Os 
achados intraoperatórios podem incluir extensa necrose de 
partes moles, resposta macrofágica tipo corpo estranho, infil-
trado linfoide perivascular e até mesmo um líquido purulento 
grosseiro [1-3]. Pesquisas preliminares sugerem que o desgas-
te e as partículas de corrosão da prótese M-M podem alterar o 
ambiente periprotético, aumentando assim o risco de infecção 
ao: 1) impedir o sistema imunológico; 2) prevenir ou acelerar o 
crescimento bacteriano; 3) alterar a resistência aos antibióticos 
e os mecanismos de resistência do metal e 4) fornecer um meio 
ideal para os patógenos proliferarem nos tecidos necróticos ao 
redor da articulação.

Embora a distinção entre falha asséptica e IAP em um pa-
ciente com RATL possa representar um desafio diagnóstico, su-
geriram-se pontos de corte diagnósticos com valores de corte 
de leucócitos do líquido sinovial mais elevados do que nas IAPs 
crônicas, sem RTLA; além disso, detritos metálicos podem levar 
a erros na leitura da contagem e diferencial de células do líqui-
do sinovial e, portanto, recomenda-se realizar uma contagem 
manual de células em casos de RATL ou metalose [4]. Apesar 
do vasto corpo de literatura investigar tanto a RATL quanto a 
IAP após artroplastia total, independentemente, há uma falta de 
dados clínicos que avaliem a concomitância desses fenômenos.

Vários estudos in vitro avaliaram os efeitos da produção de 
íons metálicos no ambiente local de tecidos moles no desgaste 
e na resposta imune. Daou et al. observaram que o aumento da 
concentração de cobalto no tecido periprotético resultou em um 
efeito inibitório na produção de superóxido de linfócitos, uma 
recuperação de leucócitos prejudicada pelo estresse ácido e uma 
melhor sobrevida intracelular de Staphylococcous epidermidis 
[5]. Akbar et al. também observaram que altas concentrações de 
íons cobalto e cromo produziram um efeito adverso na função, 
proliferação e sobrevivência dos linfócitos T [6]. Em contraste, 
Hosman et al. descobriram que altas concentrações de cobalto 
e cromo têm efeitos bacteriostáticos como resultado da inibição 
da formação de biofilme e proliferação bacteriana.

Numerosos relatos de casos e pequenas séries de casos des-
tacaram a questão da RATL e da IAP concomitantes [1,8-14]. 
Em um exemplo dramático, Judd et. al. identificaram uma taxa 
de infecção de 33% em uma série de nove pacientes revisados 
para RATL [8]. Dois relatos de caso descrevem infecção con-
comitante e RATL, levando à necrose maciça de ossos e tecidos 
moles em um total de quatro pacientes, sugerindo uma possível 
ligação entre RATL e dano tecidual grave por IAP [9,13].  

Os dados do registro da Mayo Clinic revelam um aumento 
do risco de IAP em pacientes submetidos à artroplastia total do 
quadril (M-M). Prieto et al. relataram uma taxa de 5,6% de re-

visão para IAP em 124 pacientes submetidos à superfície pro-
tética M-M [15]. Embora isso exceda a incidência histórica de 
1,3% e os autores postulem que o aumento do risco de infecção 
pode ser devido aos efeitos moleculares da RATL, eles obser-
vam que uma relação causal não pode ser estabelecida, uma vez 
que evidências histológicas não foram vistas em todos os casos. 
Outro estudo do registro da Mayo Clinic notou similarmente um 
aumento na incidência de IAP, que necessitaram uma nova re-
visão entre pacientes já revisados por falha da cirurgia de reca-
peamento do quadril. Embora nem todas essas revisões tenham 
sido diretamente atribuídas à RATL, Wyles et al. observaram 
que entre oito pacientes revisados para a RATL, dois foram en-
contrados infectados [16].

Vários estudos identificaram uma alta incidência de IAP en-
tre pacientes que estão sendo revisados para RATL [1,15-18]. 
No entanto, poucos desses estudos forneceram uma definição 
clara de como a RATL foi diagnosticada, e um número menor 
ainda utilizou critérios da Sociedade de Infecção Musculo-Es-
quelética (MSIS) para estabelecer o diagnóstico de IAP. Donell 
e colaboradores relataram uma alta taxa de falhas precoces em 
652  ATQs M-M  com 90 (13,8%) de quadris revisados em 9 anos 
[1]. Em sua coorte de revisão, 9 pacientes (10%) foram identi-
ficados com infecção profunda. Embora os achados intra-opera-
tórios consistentes com a RATL tenham sido descritos como "às 
vezes vistos", não foi estabelecida uma ligação clara entre esses 
achados e os casos de IAP.

Esforços para definir claramente as características das fa-
lhas sépticas da ATQ M-M  contribuíram muito para a nossa 
compreensão da incidência de IAP em pacientes com RATL. Em 
uma série de 104 revisões de ATQs M-M, Grammatopolous et 
al. identificaram sete casos de IAP (6,7%) [19]. Todos os casos 
de IAP foram rigorosamente definidos pela presença de cultu-
ras positivas em duas amostras de tecido separadas e observa-
ram-se que também possuíam RATL. Os autores reconheceram 
que alguns casos de IAP poderiam ter sido perdidos. O autor 
concluiu que a incidência de 6,7%, observada em seu estudo, 
foi muito alta para as revisões presumidamente assépticas, em 
comparação com uma taxa de 2,7% em sua instituição para uma 
série anterior de revisão com de próteses Metal/Polietileno. Em 
contraste, Kwon et al relataram em uma coorte de 62 pacientes 
revisados para RATL, diagnosticados com base em achados clí-
nicos e de ressonância magnética, utilizando critérios do MSIS, 
identificaram sete casos de IAP (11%), que os autores conside-
raram compatíveis com a literatura publicada para revisão de 
M-Polietileno, citando estudos anteriores.

Existem alguns estudos que refutam uma possível ligação 
entre a RATL e a maior incidência de IAP. Dimitriou et al., Liow 
et al. e Matharu et al. relataram taxas de IAP de 2% ou menos em 
suas coortes de 178.102 e 64 revisões de RATL, respectivamente 
[20-22]. No entanto, nenhuma descrição dos critérios diagnós-
ticos utilizados para identificar a IAP foi fornecida em nenhum 
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desses estudos.
Um corpo crescente de evidências clínicas e in vitro sugere 

que a RATL pode promover mudanças nos tecidos moles peri-
protéticos que predispõem ao desenvolvimento de IAPs. No en-
tanto, devido ao pequeno tamanho das amostras, heterogeneida-
de acentuada no desenho dos estudos e falta de uso consistente 
de critérios diagnósticos estritamente definidos, a qualidade da 
evidência é atualmente limitada. Em conclusão, embora evi-
dências conflitantes de poucas séries de casos e algum trabalho 
in vitro dificultem conclusões definitivas, a preponderância da 
evidência sugere que a incidência de IAP está aumentada nessa 
população de pacientes.
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QUESTÃO 8: Devemos avaliar rotineiramente os níveis séricos/sanguíneos de íons metálicos 
(cobalto (Co) e cromo (Cr)) ao investigar um paciente com uma artroplastia total dolorosa?

RECOMENDAÇÃO: Não há dados que sugiram a avaliação de rotina dos níveis séricos/sanguíneos dos ions metálicos (Co e Cr) em todos 
os pacientes com artroplastia dolorosa. Pode haver uma justificativa para a avaliação, de segunda linha, dos níveis de ions metálicos na 
artroplastia total dolorosa metal-metal (M-M), recapeamento  do quadril, com colos protéticos femorais modulares e com superfícies 
metal-polietileno (M-P) nas quais suspeita-se da corrosão do cone protético.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 4%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A reintrodução das superfícies protéticas M-M, nas artro-

plastias de recapeamento ou com cabeças de maior diâmetro, 
apresentou complicações imprevistas, relacionadas ao desgaste 
do quadril com elevados níveis locais de Co e Cr. Esses níveis 
poderiam estar associados à necrose tecidual, osteólise, luxação 
tardia e, raramente, complicações sistêmicas [1-3]. A avaliação 
dos níveis metálicos na ATQ dolorosa com superfície M-M,  no 
recall das cirurgias de recapeamento M-M do quadril e quando 
da presença de colos femorais protéticos modulares é bem acei-
ta, e geralmente acompanhada de técnicas avançadas de imagem 
[1-4]. Os níveis de íons metálicos são consistentemente mais 
altos do que os valores basais após ATQ M-M, ou cirurgia de 
recapeamento, mas não há consenso sobre um nível limítrofe 
de metal para intervenção cirúrgica [5]. De fato, Matharu et al. 
relataram maior sucesso diagnóstico de reações adversas à ATQ 
M-M/recapeamento, caso os limiares implante-específicos fo-
rem utilizados [6]. Pacientes com artroplastias de quadril M-P 
ou cerâmica-metal (M-C) têm concentrações de íons metálicos 
no sangue significantemente menores do que aqueles com M-M 
[5]. Raramente, a infecção profunda de ATQ M-M pode ocorrer 
concomitantemente com necrose tecidual, metalose e níveis sé-
ricos elevados de metal. Tipicamente, os níveis basais de metal 
são obtidos, nestes casos, após uma triagem inicial em que são 
avaliados radiografias seriadas e exames laboratórios para infec-
ção (isto é, velocidade de hemossedimentação [VHS] e proteína 
C-reativa [PCR]). Certos aspectos que podem aumentar a sus-
peita de níveis elevados de metal incluem: cabeça de CoCr em 
haste femoral de CoCr, implantes de offset elevados, implantes 
acetabulares verticalizados na ATQ M-M, ATQ M-M bilateral, 
sexo feminino, nível de atividade funcional elevada, obesidade, 
implantes de dupla modularidade (isto é, junções cabeça-colo 
e colo-corpo) e implantes com um histórico ruim [7,8]. No en-
tanto, um relato de caso recente encontrou uma reação tecidual 
local adversa (RATL) em uma ATQ M-M, sem níveis séricos ele-
vados de íons metálicos [9].

Nos últimos cinco anos, tem havido vários relatos sobre a 
corrosão do cone na junção modular da haste femoral metáli-
ca com a cabeça [4,10-12]. O quadro clínico da RATL envolve 
alguns tipos de sintomas do quadril (isto é, quadril irritável, 
fraqueza, inchaço, etc.), luxação tardia ou raramente sintomas 
sistêmicos. Tem sido sugerido que os níveis de metais (isto é, 
Co e Cr) devem ser obtidos de rotina em pacientes com ATQ 
M-P sintomáticos. Em várias pequenas séries de pacientes, o 
diagnóstico de RATL associado à corrosão do cone protético 
está relacionado com níveis séricos de Co > 1 ppb, com níveis 
de Co elevados, acima dos níveis de cromo [11,13]. A VHS e a 
PCR podem estar elevadas em até 50% dos pacientes com cor-
rosão sintomática do cone, causando confusão com o possível 

diagnóstico de infecção [10,11]. Há alguns dados de que a ATQ 
M-P de certos fabricantes pode ter maior probabilidade de de-
senvolver corrosão sintomática do cone protético [10,11,14,15]. 
Em geral, as avaliações dos níveis  metálicos são tipicamente um 
elemento de segunda ou terceira linha na ATQ dolorosa M-P  e, 
atualmente, devido ao custo desses exames e à incidência relati-
vamente baixa de corrosão do cone, a avaliação rotineira desses 
níveis pode não ser indicada.

Não existem dados que recomendem a avaliação rotineira 
dos níveis de ions metálicos em pacientes sintomáticos com 
ATQ cerâmica-cerâmica ou ATQ zircônio oxidado/polietileno, 
e em nenhuma artroplastia total de joelho (ATJ) ou em outros 
implantes ortopédicos. A utilização como parte de uma aborda-
gem algorítmica da articulação dolorosa é aceitável; no entanto, 
isso deve ocorrer depois que as causas mais comuns de falha da 
ATQ tenham sido exploradas.
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QUESTÃO 9: Como é diagnosticada a infecção articular periprotética (IAP) na presença de rea-
ção adversa tissular local (RATL)?

RECOMENDAÇÃO: O diagnóstico de IAP na presença de RATL é desafiador, pois muitos dos testes comumente usados para diagnóstico 
(incluindo a aparência do local cirúrgico) podem ser falsamente positivos. Recomenda-se uma abordagem agressiva na avaliação pré-ope-
ratória, incluindo a aspiração da articulação do quadril (enviando o líquido para contagem manual de leucócitos (CL) do fluido sinovial, 
com diferencial e cultura). Testar o líquido sinovial para esterase leucocitária (EL) aparece como um teste viável, barato e confiável para 
o diagnóstico de IAPs e em RATLs. Não há evidências que apoiam o uso de outros biomarcadores do líquido sinovial no diagnóstico de 
IAPs na presença de RATLs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA

Achados clínicos e radiológicos

Marcadores séricos (VHS e PCR)

Contagem manual de leucócitos no liquido synovial, PMNs

Esterase leucocitária no liquido sinovial

PCR no liquid sinovial

Outros biomarcadores (i.e., alfa-defensina, IL-6, e IL-8)

Consenso. Não há evidência que 
suporte o diagnóstico de IAP em RATL

Forte

Forte

Moderada

Limitada

Consenso. Não há evidência que 
suporte o diagnóstico de IAP em RATL

Exame Força

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 84%, Discordam: 7%, Abstenção: 9% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
As RATLs têm se tornado cada vez mais prevalentes devido 

a falhas nas superfícies metal-metal (M-M) e à corrosão na jun-
ção cabeça-colo associada às superfícies metal-polietileno (M-
P) [1,2]. Muitos dos sinais e sintomas das RATLs mimetizam 
IAPs, incluindo dor, amplitude de movimento limitada, inchaço 
ao redor do quadril e aparência de líquido purulento visto no 
intraoperatório ou no momento da aspiração [3-5] .Além disso, 
muitos dos marcadores comumente usados para o diagnóstico 
de IAP - incluindo a velocidade de hemossedimentação (VHS), 
proteína C-reativa (PCR), contagem de leucócitos do líquido si-
novial com diferencial de polimorfonucleares neutrófilos (PMN) 
e alfa-defensina do líquido sinovial, foram relatados como tendo 
taxas de falsos positivos mais altas do que o esperado na situação 
de uma RATL. Assim, o diagnóstico de IAP é muito desafiador 
nesse cenário.

Achados clínicos e radiológicos:
     Não há evidências que confirmem a precisão dos achados 

clínicos e radiológicos (isto é, raios-X, tomografia computado-
rizada e ressonância magnética) para o diagnóstico de IAP na 

presença de RATL. No entanto, por consenso, estes devem ser 
considerados essenciais para a suspeita do diagnóstico inicial.

O primeiro relato a descrever os desafios de diagnosticar a 
IAP na situação de falha da superfície M-M foi feito por Mikhael 
et al. [4]. Eles relataram dois pacientes com falha da artroplastia 
total de quadril (ATQ). Esses dois pacientes apresentaram dor e 
marcadores inflamatórios séricos elevados, ambos mimetizando 
uma apresentação infecciosa. De forma análoga, Cooper et al. 
descreveram vários pacientes com apresentações comparáveis, 
incluindo líquido sinovial de aparência purulenta intraoperato-
riamente [2]. Este foi um dos primeiros relatos de RATL sin-
tomático secundário à corrosão na junção cabeça-colo em uma 
superfície M-P. Subsequentemente, vários artigos notaram que a 
contagem de leucócitos e diferencial de PMN do líquido sinovial 
pode ser falsamente positiva neste cenário. Os autores obser-
vam que os falsos positivos podem ser secundários aos detritos 
celulares, causando erros nas contagens de leucócitos sinoviais 
e diferenciais [6-8]. Portanto, no caso de uma RATL, uma conta-
gem manual de leucócitos, total e diferencial, no liquido sinovial 
com é recomendada [4-6,9].
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Yi et al conduziram o maior estudo focando especificamente 
o diagnóstico de IAPs na revisão do quadril devido a uma RATL 
[7]. Neste estudo retrospectivo, 150 ATQs consecutivas, com 
falha, foram revisadas. Este estudo observou especificamente 
os níveis séricos pré-operatórios de VHS e PCR  e a contagem 
de leucócitos do líquido sinovial com diferencial. Um total de 
19 dos pacientes preencheram os critérios para IAP da Musculo 
Skeletal Infection Society (MSIS). Das 141 tentativas de contagem 
de leucócitos sinoviais, 47 das amostras (33%) tinham no líquido 
sinovial contagem de leucócitos que era considerada imprecisa 
ou não confiável, devido à presença de detritos celulares, detri-
tos metálicos, coágulos ou alguma outra anormalidade na amos-
tra. Eles foram capazes de concluir que a contagem de leucócitos 
do líquido sinovial automatizado estava propensa a resultados 
falso-positivos e só se deve confiar se uma contagem manual de 
células foi realizada [7]. Em um estudo semelhante, Wyles et al. 
relataram em 39 pacientes, dos quais quatro foram considerados 
infectados [10]. Entretanto, a contagem de leucócitos do líquido 
não pôde ser executada em 33% de suas amostras devido à qua-
lidade do espécime [10]. Isso levou Wyles et al. sugerirem que o 
diferencial foi o melhor teste diagnóstico [6,10].

A PCR sinovial tem sido sugerida como um teste simples 
e custo-efetivo para melhorar o diagnóstico de IAP, devido 
a vários relatos que encontraram níveis elevados no líqui-
do sinovial [11]. No entanto, o valor de corte da PCR do lí-
quido sinovial variou em cada estudo: 2,8 mg/ L, 3,65 mg/L, 
6,6 mg/L, 9,5 mg/L e 12,2 mg/L [12-14] e mais pesquisas 
são necessárias para determinar a utilidade dessa medida.  
     Tischler et al relataram o uso de uma tira de reagente para EL 
como adjuvante para o diagnóstico rápido de IAPs. Este estudo 
examinou 76 pacientes sendo revisados por falha numa super-
fície M-M, ou corrosão em uma junção modular [15]. Em cinco 
pacientes foi encontrada uma infecção profunda. Infelizmente, 
15 das amostras tiveram que ser excluídas, pois a forte descolo-
ração do líquido sinovial tornou a interpretação da fita reagente 
pouco confiável, o que é uma fraqueza conhecida dessa modali-
dade de teste [15,16]. Enquanto a tira EL teve razoável sensibi-
lidade (80%) e especificidade (93%), o valor preditivo positivo 
foi ruim (50%) [15]. O valor preditivo negativo foi encontrado 
em 98%, porém sugerindo a utilidade da EL como um teste de 
exclusão. Além disso, o teste de fita EL teve o segundo melhor 
desempenho em comparação com a sensibilidade da contagem 
sinovial de leucócitos. Assim como os resultados de outros estu-
dos, as tiras de teste EL podem ser um valioso teste intraopera-
tório para diferenciar IAP de falhas assépticas [15,17,18].

A alfa-defensina foi proposta como um teste preciso para 
o diagnóstico de IAP devido a sua alta sensibilidade e especifi-
cidade [19-24]. Okroj et al. realizaram uma revisão retrospec-
tiva multicêntrica de 26 pacientes que tiveram um diagnóstico 
de RATL, e que realizaram o teste de alfa-defensina [25]. Um 
paciente no estudo atendeu aos critérios da MSIS para IAP. No 
entanto, a alfa-defensina foi positiva em 9 dos 26 quadris, in-
cluindo 8 que eram falsamente positivos (31%). Além de uma 
alfa-defensina positiva, todos os oito pacientes foram positivos 
no "Synovasure". No entanto, cinco dos oito resultados positivos 
do "Synovasure" incluíram um aviso de que poderiam ser falsa-
mente positivos. Infelizmente, como a contagem de leucócitos 
no líquido sinovial, a alfa-defensina está propensa a resultados 
falso-positivos no contexto da RATL [25].

A histopatologia é frequentemente usada para o diagnósti-
co de IAP, como recomendado pela Diretriz de Prática Clínica 
da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS) e 
como parte dos critérios da MSIS [26]. Grammatopoulos et al. 
estudaram 104 falhas de ATQ M-M. Eles identificaram sete dos 
quadris como infectados e sugeriram um critério padrão para o 
diagnóstico histopatológico de IAP, de mais de cinco PMN por 
campo de alta potência (PMN/CAP) [27].

Muitos estudos sobre o diagnóstico de IAP mudaram recen-

temente o foco para o líquido sinovial, pois é o local da infecção 
primária. Além disso, o uso do líquido sinovial para auxiliar no 
diagnóstico é teoricamente mais sensível do que as medições 
séricas. Muitos peptídeos antimicrobianos e citocinas inflama-
tórias têm sido propostos como biomarcadores sinoviais que 
indicam infecção [21]. Entre eles estão a PCR, interleucina-1 
(IL-1), IL-6, IL-8, IL-17A, interferon-y, fator de necrose tumoral 
e catelicidina LL-37. Os biomarcadores de fluido sinovial alfa-
-defensina, IL-6 e IL-8 demonstraram alta sensibilidade para o 
diagnóstico de IAP e, potencialmente, poderiam ser aplicados 
em combinação para o diagnóstico de IAP [13,14,24]. No en-
tanto, os estudos são escassos e não há evidências que suportem 
esses biomarcadores como ferramentas para o diagnóstico de 
IAP em casos de RATL.

Diante desses achados, uma abordagem mais agressiva deve 
ser usada ao avaliar pacientes para IAP no contexto de uma 
RATL. Especificamente, antes da cirurgia de revisão, a aspiração 
da articulação do quadril é recomendada para se obter culturas. 
Estes resultados podem ser incorporados na avaliação em com-
binação com uma contagem de leucócitos com diferencial ma-
nual do líquido sinovial. As fitas de reagentes EL também podem 
ser usadas como um complemento ao diagnóstico, supondo que 
a amostra não esteja contaminada com restos metálicos excessi-
vos ou sangue, tornando a fita não confiável. Essa abordagem dá 
ao cirurgião uma prévia da aparência da articulação no momen-
to da revisão.
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JUSTIFICATIVA
A validade de uma ferramenta de diagnóstico é tradicional-

mente medida pela sensibilidade, especificidade, VPP e VPN. 
Validade é a precisão de um teste ou se um teste mede o que 
deve medir. Uma perfeita ferramenta diagnóstica seria capaz de 
classificar corretamente 100% dos pacientes com IAPs infecta-
dos e 100% dos pacientes assépticos como não infectados. Sem 
um teste perfeito disponível, ficamos equilibrados entre sensi-
bilidade e especificidade; aumentar um reduziria o outro. Para 
reduzir as taxas de falsos positivos e negativos é extremamente 
importante levar em conta a probabilidade pré-teste de infecção 
[1–3], derivados de fatores de risco do paciente, exames clínicos 
e quaisquer outros exames disponíveis no ponto de avaliação. 

Ao abordar um paciente com falha na artroplastia total 
(AT), a IAP sempre deve ser considerada. Em diferentes mo-
mentos da investigação, estamos dispostos a aceitar diferentes 
sensibilidades e especificidades. Em um estudo recente, uma 
abordagem sequencial foi usada para desenvolver um algoritmo 
baseado em evidências para o diagnóstico de IAP. Esta aborda-
gem sequencial permite-nos maximizar a sensibilidade e a es-
pecificidade para cada etapa, com base no período da avaliação, 
testes anteriores disponíveis e invasividade (Tabela 1).

No primeiro encontro com o paciente, normalmente nos 
baseamos em fatores de risco, achados clínicos e marcadores 
séricos simples, como guia para nos orientar para avaliação sub-
sequente. Na avaliação inicial queremos que os testes sejam os 
mais sensíveis possíveis, pois diagnosticar erroneamente uma 
infecção como asséptica poderia levar a resultados devastado-
res. Curiosamente, mesmo que o teste sérico (como uma ferra-
menta de triagem) seja negativo, o risco de IAP é de 2,5%. Isso 
enfatiza a importância de um pré-teste de probabilidade, pacien-

Autores: Noam Shohat, Susan Odum

QUESTÃO 1: Quais são os valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo negativo 
(VPN) e valor preditivo positivo (VPP) aceitáveis para uma ferramenta diagnóstica nas infecções 
articulares periprotéticas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: A validade de uma ferramenta de diagnóstico é tradicionalmente medida pela sensibilidade, especificidade, VPP 
e VPN. Uma ferramenta de diagnóstico perfeita seria capaz de classificar corretamente 100% dos pacientes sépticos como IAP e 100% 
dos pacientes assépticos como não infectados. Sem um teste perfeito disponível, nos resta equilibrar a sensibilidade e especificidade; 
aumentar um reduziria o outro. Para reduzir as taxas de falsos positivos e negativos é extremamente importante levar em conta a proba-
bilidade pré-teste de infecção, derivada de fatores de risco do paciente, exame clínico e quaisquer outros exames disponíveis no ponto 
de avaliação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 79%, Discordam: 10%, Abstenção: 11% (Grande Maioria, Consenso Forte)

Testes Séricos

Testes do Líquido Sinovial

Achados Intraoperatórios

Análise agrupada

IC, intervalo de confiança
* Sensibilidade para o diagnóstico de infecção ou para continuar com pesquisas adicionais.

98,5% * 
(96,2-99.6)

100%*  
(98,3-100)

92,9 %                   
(80,5-98,5)

96,9% 
(93,8-98,8)

100% 
(97,6-100)

100% 
(85,2-100)

95,8%
 (78,8-99,9)

99,5% 
(97,2-100)

100% 
(100-100)

100% 
(100-100)

97,5% 
(85,1-99,6)

100%
 (99,7-100)

97,5%  
(93,7-99,1)

100% 
(100-100)

88,5% 
(72,0-95,8)

96,7% 
(93,3-98,4)

Variável
Especificidade

(IC 95%)
Valor Preditivo

Positivo (IC 95%)
Valor Preditivo

Negativo (IC 95%)
Sensibilidade 

(IC 95%)

Tabela 1. Variedade de ferramentas diagnósticas para IAP

2.3. DIAGNÓSTICO: TESTES LABORATORIAIS 

tes com alta suspeita clínica baseada no tempo da última cirurgia 
(< 2 anos), número de cirurgias na articulação e achados clínicos 
positivos, como eritema, taquicardia e redução da amplitude de 
movimento deve ser investigada para aumentar a sensibilidade 
neste estágio [4-7]. 

A punção articular é o próximo passo na investigação. Nos 
últimos anos numerosos marcadores demonstraram ser alta-
mente sensíveis e especificos [8-15]. O fato de que os pacientes 
submetidos aos testes do liquido sinovial já os identificam como 
tendo um alto risco para IAP, a adição das vantagens de mais 
conhecimento sobre a análise do fluido sinovial ganhou mais 
importancia nos últimos anos, e permitiu ao médico ter acesso 
aos testes com bom desempenho, com alta sensibilidade (100%) 
e alta especificidade (100%). A maioria dos pacientes será diag-
nosticada neste estágio. 

Quando um diagnóstico definitivo não é feito até esse pon-
to, os achados intraoperatórios devem ser usados   para auxiliar 
no diagnóstico. Pacientes não diagnosticados como infectados 
ou assépticos, neste momento, são geralmente pacientes com 
punção seca ou uma infecção de baixa virulência na qual o diag-
nóstico é difícil. Portanto, esta fase detém uma sensibilidade e 
especificidade relativamente baixa e em 15% dos pacientes que 
chegam a esse estágio, o diagnóstico não pode ser feito. Estes 
pacientes são frequentemente encontrados na prática clínica e 
representam um real desafio diagnóstico. O foco nesse grupo 
único de pacientes promove a conscientização tanto na prática 
clínica quanto exige mais pesquisas e novas tecnologias para re-
duzir o número de pacientes nessa área cinzenta, em uma tenta-
tiva de melhorar a sensibilidade e especificidade nesses pacien-
tes limítrofes.
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QUESTÃO 2: A presença simultânea de uma velocidade de hemossedimentação (VHS) e pro-
teína C reativa (PCR) abaixo dos limiares de infecção articular periprotética (IAP) descartam o 
diagnóstico de uma IAP?

RECOMENDAÇÃO: Níveis séricos de VHS e PCR abaixo do limiar (conforme determinado pela MusculoSkeletal Infection Society 
[MSIS] e Consenso internacional de infecção musculoesquelética [CIM]) não exclui o diagnóstico de IAP. Os níveis séricos de VHS e 
PCR podem ser normais em alguns casos de IAP causada por organismos de crescimento lento.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 100%, Discordam: 0%, Abstenção: 0% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
O diagnóstico de IAP é um dos maiores desafios enfren-

tados pela comunidade ortopédica. Não há teste absoluto para 
diagnóstico; consequentemente, para um paciente com suspeita 
de IAP, os médicos têm que utilizar uma combinação de testes. 
A primeira definição para a IAP foi desenvolvida pela MSIS que 
foi posteriormente modificado pelo CIM na reunião de 2013. 
Com base nisso, definimos o ponto de corte para VHS como > 
30 mm/h e PCR >10 mg/L  (> 100 mg/L para IAPs agudas) [1]. 
De acordo com a diretriz diagnóstica da Academia Americana 
de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS), VHS e PCR são a primeira 
linha para triagem de pacientes que são suspeitos de IAP [2]. 
O documento que introduz os critérios da MSIS para a IAP de-
clarara explicitamente que alguns dos marcadores diagnósticos, 
incluindo VHS e PCR, podem ser normais na presença de IAP 
causada por organismos de crescimento lento que não provo-
cam inflamação fisiológica tal como o Cutibacterium acnes (C. 
Acnes) [3-5].

McArthur et al. [6] relataram uma incidência de 4% de ca-
sos de IAP que foram soronegativos (VHS e PCR negativos). 
A maioria dos pacientes neste estudo que tiveram IAP foram 

infectados com organismos de crescimento lento incluindo Sta-
phylococcus coagulase-negativo, C. acnes e Corynebacterium. 
Três pacientes em sua coorte foram infectados com organismos 
virulentos; no entanto, todos receberam antibióticos antes da 
investigação diagnóstica. Nozdo et al. [7] relataram que casos 
de IAP com C. acnes induziram uma resposta sistêmica mais 
branda quando comparada ao Staphyloccous aureus meticilina-
-senvível (MSSA) e que alta suspeição clínica e culturas prolon-
gadas foram essenciais para diagnosticar IAP nesses pacientes. 
Em outro estudo de Figa et al. [8], os autores mostraram que IAP 
causadas por C. acnes tinham valores abaixo do limiar para VHS 
e PCR em mais da metade de sua coorte.

VHS e PCR combinadas também são, frequentemente, falsa-
mente negativas. Johnson et al. [9] relataram uma taxa de 11,1% 
de falsos negativos para a VHS e PCR combinadas, quando os 
critérios do MSIS foram considerados para o diagnóstico. Os au-
tores concluíram que isso se deve a uma resposta inflamatória 
insuficiente mostrada por alguns pacientes com IAP, levando ao 
silenciamento dos níveis sorológicos. Outros estudos estavam de 
acordo com este achado: Saleh et al. [10] concluíram que a VHS 
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e a PCR combinadas aumentaram a especificidade a um custo 
da sensibilidade. Shahi et al. [11] relataram que a sensibilidade 
e a especificidade da VHS e PCR combinadas é de 84 e 47%, 
respectivamente. 

A administração de antibióticos terapêuticos antes da in-
vestigação diagnóstica em pacientes com IAP também pode ser 
causa de VHS e PCR falsamente negativas. Esta pode ser uma 
fonte adicional de diagnóstico falho de IAPs se apenas VHS e 
PCR são utilizados para triagem, como foi mostrado em um es-
tudo de Shahi et al. [12]

O diagnóstico de IAP aguda no pós-operatório imediato é 
também um desafio porque esses marcadores estão geralmente 
elevados nesta fase. Alijanipour et al. [13] realizaram um estudo 
retrospectivo e investigaram limiares sugeridos para marcadores 
sorológicos. Os autores concluíram que um limiar diferente deve 
ser usado para avaliar os pacientes no pós-operatório imediato. 
Em outro estudo de Yi et al. [14] os autores relataram que o pon-
to de corte ideal para o diagnóstico de IAP no pós-operatório 
precoce deve ser maior do que aqueles que são tradicionalmente 
usados e recomendados pela MSIS.

Em conclusão, embora a VHS e a PCR sejam a primeira 
linha para triagem de IAP, um resultado de teste negativo não 
exclui a possibilidade de infecção. Os cirurgiões precisam estar 
cientes deste fato e, considerando o enorme ônus das IAPs não 
diagnosticadas, na presença de altas taxas de suspeição clínica, 
recomendamos um trabalho abrangente usando combinação de 
testes para refutar ou confirmar a possibilidade de infecção.
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QUESTÃO 3: Qual é a precisão diagnóstica e limiar do dímero-D no diagnóstico de infecções 
articulares periprotéticas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: A literatura recente apóia o uso do dímero-D como marcador sorológico para o diagnóstico de IAP. O dímero-D 
apresenta melhor desempenho em um limiar de 850 ng/mL. No entanto, esse limiar foi determinado internamente a partir de uma coorte 
em um único estudo institucional. Mais estudos são necessários para validar este limiar ou estabelecer um limiar mais rigoroso.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 74%, Discordam: 16%, Abstenção: 10% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Os marcadores sorológicos são tipicamente a primeira linha 

de investigação em pacientes com suspeita de IAPs [1]. A prá-
tica atual, conforme ditada pela Academia Americana de Cirur-
giões Ortopédicos (AAOS), recomenda a coleta de sangue para 
a medição da taxa da velocidade de hemossedimentação (VHS) 
e Proteína C-reativa (PCR). Esses testes são insuficientes em di-
versos casos, pois podem ser falsamente elevados em pacientes 
com estado inflamatório sistêmico ou alguma outra infecção ex-
tra-articular [2,3]. Também, a VHS e PCR podem produzir um 

resultado falso negativo em pacientes infectados com organis-
mos de baixa virulência como o Cutibacterium acnes (C. acnes) 
[4]. Por fim, a VHS e a PCR podem estar fisiologicamente eleva-
das no pós-operatório imediato, após o procedimento de artro-
plastia, dificultando a interpretação na situação aguda [5-7]. À 
luz dessas deficiências, há uma clara necessidade de marcadores 
sorológicas alternativos. 

O dímero D, um produto de degradação da fibrina, é um 
teste onipresente que tem sido utilizado como teste de triagem 
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em pacientes com suspeita de embolia pulmonar [8-10]. Em um 
estudo de Shahi et al. [11], uma série consecutiva de 143 artro-
plastias de revisão submetidas a cirurgia para ambas as falhas, 
sépticas e assépticas, foi coletado sangue pré-operatório e en-
viado para medições séricas do dímero-D, VHS e PCR. Usando 
a definição de IAP da MusculoSkeletal Infection Society (MSIS) 
[12] como padrão ouro e limite do dímero-D de 850 ng/mL, o 
dímero D demonstrou sensibilidade e especificidade de 89% e 
93%, respectivamente. A VHS e a PCR demonstraram sensibi-
lidades de 73% e 79%, e especificidades de 78% e 80%, respec-
tivamente. Em outro estudo de Lee et al, coletas de amostras 
sanguíneas em série foram realizadas no início do estudo, um 
dia, dois e três dias, duas e seis semanas após os procedimentos. 
O sangue foi enviado para medições de dímero D, VHS e PCR 
[13]. No geral, a VHS não normalizou até 6 semanas de pós-
-operatório, enquanto a PCR permaneceu elevada até 2 semanas 
após a cirurgia. Níveis séricos de dímero D normalizaram no 2º 
dia pós-operatório. Assim, as vantagens do dímero-D são duplas: 
sensibilidade e especificidade superiores, bem como um rápido 
declínio nos níveis basais após a cirurgia, permitindo o uso em 
avaliação de suspeita de IAP aguda.

Embora esteja claro que o dímero-D superou a VHS e PCR 
num limiar de 850 ng / mL, é importante notar que este limiar 
foi calculado internamente para maximizar o desempenho do 
dímero-D, nesta coorte específica. Coortes maiores são necessá-
rias não só para validar ainda mais o D-dímero como marcador 
de IAP, mas também para desenvolver um limiar de dímero-D, 
que pode ser usado universalmente. Dado o seu desempenho 
diagnóstico superior e disponibilidade universal em hospitais, 
recomendamos o uso rotineiro D-dímero como parte da bateria 
de marcadores sorológicos utilizados na avaliação dos pacientes 
com suspeita de IAP.
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QUESTÃO 4: Como a contagem de leucócitos e a percentagem de neutrófilos no liquido sinovial 
se alteram, com o passar do tempo, após as artroplastias totais?

RECOMENDAÇÃO: Os níveis da contagem de leucócitos e percentagem de neutrófilos no líquido sinovial diminuem à 
medida que se afastam mais da data da artroplastia índice. Razão essa da utilização de limiares diferentes para esses 
parâmetros no diagnóstico de infecções agudas versus crônicas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 4%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Reconhecemos que a composição sinovial muda conforme 

aumenta o tempo pós-operatório, que é a razão para separar va-
lores de corte ótimos no diagnóstico de IAP agudas e crônicas. 
Durante a última reunião de consenso, o valor de corte reco-
mendado para o diagnóstico de IAP aguda (<6 semanas da cirur-
gia) para contagem de glóbulos brancos sinoviais (WBC) foi > 
10.000 células/μL e > 90% de polimorfonucleares (PMNs) [1]. 
Da mesma forma, os valores de corte para o liquido sinovial na 
IAP crônica foram uma contagem de leucócitos > 3.000 célu-
las/μL e > 80% PMNs [1]. Quando os valores de corte ideais 

são ajustados para o período de tempo após um procedimento 
para diferenciar uma IAP aguda e crônica, a análise sinovial per-
manece altamente confiável como ferramenta diagnóstica com 
precisão diagnóstica semelhante entre IAPs agudas e crônicas.

Embora os ajustes na contagem de leucócitos e porcenta-
gem de PMNs melhoraram a precisão do diagnóstico para casos 
agudos e crônicos de IAP, nós temos uma compreensão limitada 
da mudança na confiabilidade da análise sinovial numa base de 
avaliação semana a semana. Por hora, não temos um forte enten-
dimento se a aplicação do mesmo limiar de duas semanas e seis 
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semanas no pós-operatório tem a mesma confiabilidade diag-
nóstica. Porque não temos literatura para comparar a situação 
proposta especificamente, devemos comparar qualitativamente 
dois estudos utilizando valores de limiar semelhantes a diferen-
tes momentos no pós-operatório.

Kim et al. e Bedair et al., em investigações independentes, 
encontraram a precisão do diagnóstico com valores de corte 
ótimos similares da análise sinovial no pós-operatório imediato 
após artroplastia total primária do joelho (ATJ); entretanto, cada 
um utilizou critérios diferentes de inclusão de pacientes de três 
e seis semanas, respectivamente [4, 6]. Aplicando uma conta-
gem de PMN limiar > 11.200 células/μL, Kim et al. encontraram 
sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e 
valor preditivo negativo (VPN) de 100; 98,9; 65,4 e 100%, res-
pectivamente [6]. Da mesma forma, uma porcentagem limiar 
de PMN> 88% apresentou sensibilidade, especificidade, VPP 
e VPN de 100; 65,6; 5,7 e 100%, respectivamente [6]. Quando 
comparado com as características diagnósticas publicadas por 
Bedair et al. (Tabela 1), os dois estudos demonstram precisão 
para contagem de leucócitos sinoviais e porcentagem de PMNs. 
Assim sendo, aumento do tempo de pós-operatório parece ter 
influência limitada na precisão do diagnóstico entre três e seis 
semanas a partir da cirurgia. No entanto, o mesmo pode não ser 
verdade para o diagnóstico de IAP crônica.

Christensen et al. investigaram o efeito de aumentar os 
intervalos de tempo na análise sinovial em pacientes com ATJ 
submetidos à aspiração como parte de uma avaliação para IAP 
e, ao final, não apresentaram IAP [7]. Os autores investigaram a 
análise sinovial em ≤45 dias, 45 a 90 dias, 3 meses a 1 ano e 1 a 
2 anos após a cirurgia. Seus dados demonstraram contagem de 
leucócitos sinoviais e porcentagem de PMNs normalizados entre 
três meses e um ano após a cirurgia [7]. Como resultado, é pos-

sível aumentar os intervalos de tempo pós-operatórios e alterar 
a interpretação da análise sinovial na definição de diagnósticos 
uma IAP crônica.
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Valores de Corte
Leucócitos totais (cels/µL) ;
% Neutrófilos

Sensibilidade
Leucócitos totais; % Neutrófilos
 
Especificidade
Leucócitos totais; % Neutrófilos

Valor Preditivo Positivo
Leucócitos totais; % Neutrófilos

Valor Preditivo Negativo
Leucócitos totais; % Neutrófilos

> 12.800;  > 89%

89%; 81%

100%; 90%

100%; 91%

88%; 79%

> 3.966; > 80%

89,5%; 92,1%

91,2%; 85,8%

76,4%; 59,3%

97,5%; 98,0%

> 10.700;  >89%

95%; 84%

91%; 69%

62%; 29%

99%; 97%

> 3.000;  >80%

80,6%; 83,9%

91,2%; 94.9%

67,5%; 78,8%

95,4%; 96,3%

Variáveis/ Testes Estatísticos IAP Aguda
do Quadril [2]

IAP Crônica
do Quadril [3]

IAP Aguda
do Joelho [4]

IAP Crônica
do Joelho [5]

TABELA 1. Valores de corte dos testes sinoviais e características associadas
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QUESTÃO 5: Qual o papel da alfa-defensina no diagnóstico das infecções articulares periproté-
ticas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: A dosagem de alfa-defensina no líquido sinovial é um complemento aos testes diagnósticos existentes para as IAPs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 82%, Discordam: 14%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Alfa-defensinas são peptídeos antimicrobianos liberados por 

neutrófilos em resposta aos patógenos. Eles podem ser medidos no 
fluido sinovial e foram propostos como um indicador para a IAP. O 
uso de alfa-defensina como um marcador de diagnóstico de IAP foi 
introduzido primeiro por Deirmengian et al. em 2014 [1]. Existem 
dois métodos disponíveis comercialmente para medir alfa-defensina 
no fluido sinovial: (1) Imunoensaio Laboratorial ( imunoabsorvente) 
ligado à base de alfa-defensina (Zimmer Biomet,Warsaw, IN, EUA), 
que fornece uma leitura numérica dentro de 24 horas e o (2) o tes-
te de fluxo lateral de alfa-defensina (Zimmer Biomet, Warsaw, IN, 
EUA), que fornece uma leitura binária em minutos. Ambos os ensaios 
foram desenvolvidos com a intenção de combinar os critérios da So-
ciedade de Infecção Musculoesquelética (MSIS) como o padrão ouro 
para o diagnóstico de IAP.
 
O teste laboratorial da alfa-defensina

O imunoensaio realizado em laboratório mede a concentração 
de alfa-defensina no líquido sinovial, fornecendo resultados em rela-
ção à razão de sinal/ponto de corte. Esta forma do ensaio foi estudada 
em várias instituições, incluindo o Instituto Rothman[1], The Mayo 
Clinic, no Arizona [2], The Cleveland Clinic (Cleveland),[3], a Cle-
veland Clinic (Flórida) [4] e a HELIOS ENDO-Klinik [5]. A tabela a 
seguir demonstra os resultados desses estudos. Tanto a sensibilidade 
quanto a especificidade laboratorias do teste da alfa-defensina exce-
dem 95% ao usar os critérios de consenso do MSIS para IAP como 
padrão-ouro. 

Além de estudos individuais, foram realizadas meta-análises 
do teste laboratorial de alfa-defensina. Lee et al. [6] realizaram uma 
meta-análise do desempenho da contagem de leucócitos sinoviais, 
% de polimorfonucleares (PMN), proteína C-reativa (PCR), alfa-de-
fensina, esterase leucocitária, Interleucina-6 (IL-6), IL-8 e culturas, 
no diagnóstico da IAP. Eles encontraram que o teste laboratorial de 
alfa-defensina demonstra a maior sensibilidade (97%) em qualquer 
teste para IAP. Nenhum outro teste nesta meta-análise teve uma 
sensibilidade > 90%. Neste mesmo estudo, o teste de alfa-defensina 
demonstrou a mais alta especificidade (96%) de qualquer teste indi-
vidual para IAP. Uma meta-análise por Yuan et al. [7] descobriu que o 
teste de alfa-defensina tinha uma sensibilidade de 96% e uma especi-
ficidade de 95%. Da mesma forma, uma meta-análise, por Li et al. [8] 
demonstrou uma sensibilidade de 98% e uma especificidade de 97%. 

O teste de fluxo lateral da alfa-defensina
     O teste de fluxo lateral da alfa-defensina é um teste rápido 

que pode ser realizada na sala de cirurgia. O usuário deve seguir as 
orientações do dispositivo e aplicar fluido sinovial, seguido de um pe-
ríodo de espera, que demonstra a presença ou ausência de uma linha 
demarcatória. A presença da linha é indicativa de um teste positivo. 
Obviamente, os resultados deste dispositivo não dependem apenas 
das características inerentes ao diagnóstico do teste, mas também a 
conformidade com as instruções de uso. Na literatura que relata so-
bre o desempenho da alfa-defensina, o teste de fluxo lateral não é 
tão consistente ou controlado quanto a literatura no teste laboratorial. 
Por exemplo, enquanto os relatos de todos os principais estudos de 
testes laboratoriais são relativamente grandes e utilizam Critérios da 
MSIS como padrão-ouro, os estudos que relatam os ensaios de fluxo 

são muito variados no número de pacientes e nem todos utilizam es-
tritamente critérios da MSIS ou do Consenso Internacional (CIM).      

Quatro pequenos estudos, cada um com pouquíssimas IAPs e 
amplos intervalos de confiança (IC), relataram sua experiência ini-
cial com o teste de fluxo lateral de alfa-defensina. Abaixo está uma 
tabela resumindo seus resultados. É importante notar que o relato de 
Sigmund et al. [9] foi metodologicamente limitado pela indisponibi-
lidade da contagem dos leucócitos sinoviais (WBC) e % PMN para o 
diagnóstico, e também pela inclusão de um número muito grande de 
aspirados do espaçador. Tanto Kasparek et al. [10] como Sigmund et 
al. [9] sugeriram que o teste de fluxo lateral de alfa-defensina pode-
ria ser usado no lugar de secção histológica intraoperatória, dada a 
equivalência aparente entre os métodos, em seus estudos. No entan-
to, dada a pequena amostra e amplos intervalos de confiança nestes 
quatro estudos, é difícil tirar quaisquer conclusões significativas.

Existem também três grandes estudos sobre o papel do teste de 
fluxo lateral da alfa-defensina, que utiliza os critérios da MSIS como 
padrão ouro. Abaixo estão os resultados resumidos de seus resultados 
em formato de tabela. O estudo realizado por Renz et al. [13] incluiu 
resultados alternativos quando comparados aos outros critérios diag-
nósticos, mas com a finalidade de permanecer consistente, apenas 
os resultados baseados em critérios da MSIS foram incluídos nesta 
Tabela 3.

Existem dois estudos que tentam usar técnicas de meta-análise 
para avaliar o teste de fluxo lateral. Um, por Suen et al. [16] não inclui 
os grandes estudos recentes de Gehrke et al. [15], Berger et al. [14] 
ou Renz et al. [13] Além disso, incluíram o relato de Sigmund et al. 
[9], que é problemático devido à falta de dados diagnósticos e inclu-
são de uma população muito grande de aspirados do espaçador. Um 
segundo estudo de Eriksson et al. [17], é similarmente limitado pois 
estudos recentes de grande porte não estão incluídos, mas incluem o 
estudo de Sigmund et al. [9]

Considerações Especiais
O teste de imunoensaio da alfa-defensina parece não ser influen-

ciado pela administração prévia de antibióticos e cobre um amplo es-
pectro de potenciais patógenos causadores de IAP [18,19]. Além dis-
so, os resultados não parecem ser afetados por fatores relacionados ao 
paciente, tais como a presença de doenças inflamatórias [White Pa-
per Synovasure alfa-defensina; CD Diagnostics, Claymont, DE, EUA]. 

Dado que os testes de alfa-defensina são imunoensaios de prote-
ínas, é extremamente importante que o fluido testado seja realmente 
fluido sinovial. Os aspirados resultantes de uma lavagem salina não 
são apropriados para teste de biomarcadores. Além disso, enquanto a 
contaminação do sangue parece não alterar os resultados do teste de 
alfa-defensina, é crítico que o aspirado seja realmente fluido sinovial, 
e não sangue puro de um hematoma pós-operatorio. A seguir estão as 
precauções gerais

quando se utiliza o teste de alfa-defensina.
1. Não solicite o teste quando a amostra aspirada for de uma la-

vagem salina.
2. Aspirados de sangue puro (por exemplo, hematomas pós-ope-

ratórios) não devem ser enviados para testes de biomarcadores. No 
entanto, a simples contaminação por sangue não parece afetar o teste.

3. Os aspirados das articulações protéticas com metalose de-
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monstram aproximadamente uma taxa de falso positivo da alfa-de-
fensina de 30%.

4. Os resultados falso-negativos de alfa-defensina podem ser ob-
servados na presença de um trajeto fistuloso (semelhante ao observa-
do para a contagem de leucócitos). Felizmente, uma artroplastia com 
trajeto fistuloso é aceito por todos os critérios como determinista do 
diagnóstico de IAP. Portanto, se uma alfa-defensina falso-negativo re-
sultar de um paciente com trajeto fistuloso não deve causar um falso 
diagnóstico ou ser prejudicial para o atendimento ao paciente.

5. Os aspirados pós-operatórios imediatos raramente demons-
tram o fluido sinovial maduro, mas é mais provável que consista em 
hematoma. Os ensaios de biomarcadores não devem ser utilizados 
nas primeiros quatro a seis semanas após a cirurgia.

6. O teste de alfa-defensina não foi validado para uso na presença 
de espaçadores.

Resumo
O uso apropriado do teste da alfa-defensina deve ser exercitado. 

Não se destina a ser utilizado a partir de aspirados de uma lavagem 
salina, hematoma pós-operatório bruto, espaçadores ou uma articu-
lação com um trajeto fistuloso. Além disso, o teste deve ser usado 
com as devidas expectativas na determinação da metalose, pois testes 
falso-positivos foram demonstrados numa taxa de 30%. 

O teste laboratorial com alfa-defensina parece ser o mais sen-
sível e único teste específico para IAP e, portanto, parece adequado 
para ser incluído no arsenal de testes rotineiramente utilizados. Dado 
sua combinação de alta sensibilidade e alta especificidade, como de-
monstrado em múltiplas instituições e meta-análises, serve bem tanto 
com um bom teste de inclusão quanto de exclusão e poderia ser con-
siderado de grande importância em comparação com outros testes 
individuais.

O teste de fluxo lateral da alfa-defensina demonstra resultados 
que parecem ser pelo menos equivalente à histologia de congelamen-
to, para uma solução intraoperatória mais rápida e conveniente. Ape-
sar de vários estudos menores sugerirem que o teste de fluxo lateral 
é substancialmente menos sensível que o ensaio laboratorial, estudos 
maiores sugerem que a sensibilidade é apenas marginalmente menor, 
mas permanece acima de 90%. As grandes vantagens do teste de fluxo 
lateral são que ele pode ser utilizado no período perioperatório e que 
dá resultados em poucos minutos. Essas características tornam o teste 
de fluxo lateral útil na inclusão da infecção. Esses resultados devem 
ser interpretados com cuidado quando mostram resultados negativos. 
Embora mais estudos sejam necessários para definir a sensibilidade 
exata do teste de fluxo lateral, parece ser o teste rápido mais preciso 
teste para IAP.
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QUESTÃO 6: Qual é a precisão diagnóstica dos testes histológicos e limiares utilizados no diag-
nóstico de infecções articulares periprotéticas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Existe uma variabilidade do exame histológico nas secções de congelação intra-operatórias, bem como nos limiares 
utilizados para a presença de neutrófilos. A preparação e interpretação de seções de congelação podem ser altamente dependentes do 
operador.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 88%, Discordam: 5%, Abstenção: 7% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Uma metanálise, publicada recentemente, de estudos longitudinais 

que compararam os resultados histológicos com os resultados micro-
biológicos de culturas, por Tsaras et al. 2012 [2], incluiu 26 estudos, 
publicados entre 1982 e 2009 e incluiu 3.269 pacientes submetidos a 
artroplastia de quadril ou joelho. Desses pacientes, 796 (24,3%) tinham 
IAP com cultura positiva. Utilizando os critérios diagnósticos escolhi-
dos pelo investigador patologista, os dados agrupados mostraram que 
o resultado de uma secção histopatológica por congelação previu um 
percentual de 75% (IC 95%, 67-82) na probabilidade de uma infecção e 
o resultado de seção negativa previu uma probabilidade de 5% (IC 95%, 
4-8) de uma infecção positiva para a cultura. Em 15 estudos, o limiar 
de 5 leucócitos polimorfonucleares (PMN) por campos de alta potên-
cia (HPF), em cada um dos pelo menos 5 HPF para definir uma seção 
de congelação positiva, teve uma razão de chances (OR) diagnóstica de 
52,6 (IC 95%, 23,7 - 116,2), enquanto 6 estudaram o limite de 10 PMN 
por HPF e apresentaram uma razão de chances diagnóstica de 69,8 (IC 
95%, 33,6-145). Nenhuma diferença estatisticamente significativa entre 
os dois limiares foi encontrada. Os autores concluíram que a avaliação 
intraoperatória histológica da secção de congelação foi muito boa para 
prever um diagnóstico de IAP com cultura positiva e uma acurácia mo-
derada descartando o diagnóstico de IAP.

Resultados correspondentes de uma meta-análise da precisão de 10 
versus 5 PMNs como um limiar em seções de congelação para diagnos-
ticar IAP foram publicados por Zhao et al. em 2013 [3]. A meta-análi-
se incluiu 12 estudos, publicados entre 1972 e 2012, envolvendo 1.011 
pacientes submetidos a artroplastia de quadril, dos quais 194 (19,2%) 
apresentaram IAP. Em 7 estudos, foi utilizado o limiar de 5 PMNs/HPF, 
em 2 estudos, o limiar de 10 PMNs por campo de alta potência foi usa-
do, enquanto em 3 estudos, ambos os limiares foram utilizados. O [OR] 
diagnóstico foi de 23,5 (IC 95%, 10,5 - 52,7) quando foram usados   5 
PMN/HPF e 35 (IC 95%, 7,7– 159,3), quando 10 PMNs/HPF foi usa-
do. Igualmente, eles não encontraram diferenca estatisticamen-
te significativa entre os dois limiares. Os autores concluiram que 
os seus resultados indicam que, embora ambos os limiares são 

estáveis   e eficazes, um limite de 10 PMNs por HPF é melhor 
para diagnosticar a IAP. 

Visto que a metanálise incluiu estudos até 2009 [2], 17 es-
tudos [4–20] foram publicados de 2010 a 2017 e considerados 
relevantes, quanto a pergunta sobre a precisão do método. Es-
ses estudos mostram uma variabilidade da precisão entre 65,6 e 
99%, uma sensibilidade entre 38,8 e 96,6% e uma especificidade 
entre 77 e 100% [4-20]. Os estudos foram realizados em centros 
únicos e a maioria incluíram menos de 100 pacientes, dos quais 
menos de 25 pacientes foram infectados. 

O valor de precisão dos limiares na meta-análise de Zhao 
et al. em 2013 [3] foi de 85,2% (IC 95%, 79,3-91,1) quando 5 
PMNs/HPF foi usado e 89,1 (IC 95%, 80,5-97,7), quando 10 
PMNs/HPF foi usado. A taxa de verdadeiro positivo (sensibili-
dade) foi de 0,67 (IC 95%, 0,49-0,86) e 0,6 (IC 95%, 0,27-0,93) 
para 5 PMNs/HPF e 10 PMNs/HPF, respectivamente. Os valo-
res correspondentes para a taxa real de veradeiro negativo (es-
pecificidade) foram de 0,9 (IC 95% 0,85-0,96) e 0,93 (IC 95% 
0,85-1,0). 

Os resultados da metanálise [2,3] dos limiares mostram am-
plos IC de 95% no [OR] diagnóstico para 5 e 10 PMNs/HPF, 
respectivamente. Isso pode indicar tamanhos de amostra peque-
nos, que podem não ser capazes de mostrar uma diferença real.

No entanto, existe evidência publicada adequada para apoiar 
limiares de diagnóstico de 5 PMN em cada um dos 5, 40X HPF 
(concentração máxima de tecido) ou 10 PMN em cada um dos 5 
HPF para ajudar a diagnosticar ou descartar infecção periproté-
tica na artroplastia de revisão. Existem exceções, mas em geral, 
aumentando a concentração de PMN necessário para diagnosti-
car infecção de 5 a 10 PMN/HPF pode aumentar um pouco a es-
pecificidade, mas tem pouco efeito sobre a sensibilidade. Alguns 
poucos estudos têm defendido o uso de concentrações mais bai-
xas de PMN para maximizar a sensibilidade [13,19]. Os estudos 
revisados   aplicam-se apenas para tecido obtido na revisão de ar-
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troplastia do quadril ou joelho; diferentes limiares ideais podem 
existir para o ombro ou outros locais. 

Kashima e seus colaboradores [21] descobriram que todos 
os casos de soltura asséptica continham menos de 2 PMNs/ 
HPF e que em alguns casos de soltura séptica, menos de, em 
média, 5 PMNs/HPF estão presentes nos tecidos periprotéticos. 
O estudo incluiu 76 pacientes dos quais 22 estavam infectados. 
O critério histológico de mais de 2 PMNs/HPF mostrou maior 
sensibilidade e precisão para o diagnóstico de soltura séptica. A 
sensibilidade, especificidade e precisão para +++ de infiltração 
de neutrófilos foi de 83, 96 e 91%, respectivamente, e para > ++ 
neutrófilos, de 94, 96 e 97%, respectivamente. Em sua conclu-
são, eles sugerem que o Critério histológico da Sociedade de In-
fecção Musculoesquelética (MSIS) de mais de 5 PMNs por HPF 
é um índice muito alto para o diagnóstico de todos os casos de 
artroplastia de quadril e joelho.

Limitações
É provável que o método de amostragem de tecidos pelo 

cirurgião e a experiência do patologista influenciam o valor do 
congelamento de seções obtidas na artroplastia de revisão. Por 
exemplo, tem sido sugerido que PMNs aprisionados em fibrina 
superficial ou migrando de capilares em tecido de granulação 
não devem ser incluídos noa quantificação dos PMNs. Os pato-
logistas também devem evitar interpretações erradas dos pre-
cursores de granulócitos na medula óssea hematopoiética, que 
muitas vezes acompanham essas biópsias, como sugestivas de 
infecção e pode ser difícil distinguir eosinófilos de neutrófilos 
em algumas seções de congelamento. Os campos microscópicos 
selecionados para a quantificação de PMN deve representar a 
concentração máxima de neutrófilos, não a média geral na lâ-
mina do microscópio, e o tecido obtido perto de uma fratura 
periprotética recente pode conter neutrófilos não relacionados 
a infecção. Muitos dos relatórios desta análise não especificam 
as limitações acima,  e diferenças tão sutis na prática rotineira 
de patologistas em diferentes centros podem contribuir para a 
qualidade varável na interpretação da seção de congelamento 
(SC) [22]. Além disso, o padrão de referência em relação ao qual 
a interpretação da SC foi medida, não foi consistente. Alguns 
autores consideram uma cultura positiva como indicativa de in-
fecção, outros exigiram outros fatores ou utilizaram os critérios 
da MSIS [7]. Outros estudos reconheceram que o acompanha-
mento clínico em longo prazo pode ser necessário para definir 
infecções periprotéticas clinicamente relevantes, especialmente 
envolvendo organismos de baixa virulência [23].
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QUESTÃO 7: Qual o papel dos métodos específicos de contagem de granulócitos e novas técnicas 
de coloração imunohistológicas no diagnóstico da infecção articular periprotética (IAP)?

RECOMENDAÇÃO: O papel dos métodos específicos de contagem de granulócitos e novas técnicas de coloração imunohistológica é 
apoiar o diagnóstico de infecção quando o diagnóstico é incerto. O limiar recomendado é de 5 ou mais leucócitos polimorfonucleares 
(PMNs) por campo em cada um dos 5 campos de ampliação de alta potência (objetiva 400x). As colorações reportadas até hoje só podem 
ser realizadas em secções fixadas por formalina, de tecido embebido em parafina. Portanto, elas não estão disponíveis para uso em seções 
congeladas obtidas durante uma operação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 85%, Discordam: 4%, Abstenção: 11% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
 Atualmente, a histologia tem sido considerada uma das va-

riáveis   para diagnóstico de IAP [1]. A literatura relatou reações 
teciduais associadas com a falha do implante e sua relação com a 
infecção [2]. Tem sido visto que o aumento de PMNs se correla-
ciona com a presença de uma infecção ativa [3,4]. Novos méto-
dos foram introduzidos para aumentar o desempenho do diag-
nóstico. Uma pesquisa bibliográfica no PubMed, Ovid, Embase 
e a Biblioteca Cochrane foram executadas para incluir estudos 
que avaliaram o papel dos métodos de contagem de granulócitos 
e/ou avaliar novas técnicas de coloração imuno-histológica. Os 
seguintes tipos de estudos foram excluídos:

1. Estudos em que medidas de histologia foram usados   
como o padrão ouro para testar os resultados de outros 
testes.

2. Estudos envolvendo primariamente outros locais que 
não o quadril ou joelho (por exemplo, as operações do 
ombro foram excluídas).

3. Artigos de revisão   e relatos de casos.
4. Artigos publicados em outras línguas que não o inglês.
5. Artigos com apenas dados limitados disponíveis, tal que 

não pode calcular a sensibilidade, especificidade ou va-
lor preditivo da histologia.

6. Estudos que analisam diferentes aspectos da inflamação 
e, portanto, não têm foco na quantificação diagnóstica 
de granulócitos.

Para cada um deles, procurou-se definir os resultados da 
histologia e a influência de colorações especiais ou imuno-his-
toquímicas com respeito aos verdadeiros positivos, falsos po-
sitivos, verdadeiros negativos e falsos negativos para calcular a 
sensibilidade, especificidade, valor preditivo e precisão. Caso 
os dados não estivessem disponíveis, os valores relatados pelos 
autores foram registrados. O limiar usado para interpretar a his-
tologia como favorecendo a infecção, o padrão de referência e 
outras medidas clínicas também foram relatados.

Resultados
A pesquisa inicial detectou 287 artigos, dos quais 41 foram 

automaticamente excluídos como duplicadas. Os títulos e resu-
mos dos restantes 246 artigos foram revisados   e 233 excluídos. 
Os 13 artigos restantes, revisados na íntegra, e 9 publicações fo-
ram excluidas pelas seguintes razões: 3 não estavam em inglês, 3 
relacionadas à soltura asséptica (não infecção), 1 não envolveu 
o uso de colorações especiais e 2 tiveram um desenho de estudo 
inadequado. Os restantes três [5-7] estudos foram incluídos em 
nossa análise:

1. Kashima TG, Inagaki Y, Grammatopoulos G, Athanasou 
NA. Uso de coloração com cloroacetato esterase para 
diagnóstico histologico de infecção articular protética. 
Virchows Arch. 2015; 466: 595–601. doi: 10.1007 / 

s00428-015-1722-y.
2. Krenn VT, M Liebisch, K.lbel B, Renz N., Gehrke T, 

Huber M, et al. Pontuação do CD15: Diagnóstico de 
infecção e estratificação em patógenos microbianos de 
baixa virulência e alta virulência na infecção articular 
periprotética. Pathol Res Pract. 2017; 213: 541-547. doi: 
10.1016 / j.prp.2017.01.002.

3. Munemoto M, Inagaki Y, Y Tanaka, Grammatopoulos 
G, Athanasou NA. Quantificação de polimorfos de neu-
trófilos em duas artroplastias de quadril de revisão in-
fectadas e não infectadas. Hip Int. 2016; 26: 327-330. 
doi: 10.5301 / hipint.5000365.

Com base na revisão da literatura, recomenda-se que mé-
todos de contagem de neutrófilos podem ser incluídos quan-
do o diagnóstico é incerto. Em geral, recomendamos que 5 ou 
mais PMNs por campo cada um dos 5 campos de ampliação 
de alta potência (objetiva 400 X) deve ser usado como o li-
miar para apoiar o diagnóstico de infecção. Estudos adicionais 
são necessários para determinar o uso racional de colorações 
especiais. Embora a literatura apóie o uso de colorações espe-
ciais para neutrófilos, para aumentar a sensibilidade, as colo-
rações relatadas até o momento só podem ser realizadas em 
secções de tecido fixadas em formalina e parafinadas. Portan-
to, essas colorações não estão disponíveis para uso em seções 
congeladas obtidas durante a operação. Há alguma evidência 
de que os achados derivados de colorações especiais também 
podem correlacionar com a virulência dos patógenos envolvi-
dos na infecção.

As recomendações acima são baseadas na revisão de três 
estudos, um dos quais é de alta qualidade. Baseado na gama 
de sensibilidade e especificidade, a força do limite de 5 PMNs 
é forte, enquanto a defesa de colorações especiais em seções 
permanentes é moderada.
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chloroacetate esterase staining for the histological diagnosis of pros-
thetic joint infection. Virchows Arch. 2015;466:595–601. doi:10.1007/
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NA. Quantifi cation of neutrophil polymorphs in infected and nonin-
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fected second-stage revision hip arthroplasties. Hip Int. 2016;26:327–
330. doi:10.5301/hipint.5000365.

[7] Krenn VT, Liebisch M, K.lbel B, Renz N, Gehrke T, Huber M, et al. 
CD15 focus score: infection diagnosis and stratifi cation into low-vir-
ulence and highvirulence microbial pathogens in periprosthetic 

joint infection. Pathol Res Pract. 2017;213:541–547. doi:10.1016/j.
prp.2017.01.002.

•   •   •   •   •

2.4. DIAGNÓSTICO: ISOLAMENTO DO PATÓGENO- RELACIONADO À CULTURA

Autores: Felix Ogedegbe, Elie Ghanem, Lee Gwo-Chin, Bolarinwa Akinola, George Akin, Andrew S. Lua, 
Kyle H. Cichos

QUESTÃO 1: Culturas intraoperatórias devem ser realizadass em toda revisão de artroplastia 
total (RAT)? Se sim, quantas amostras?

RECOMENDAÇÃO: Sim, culturas de rotina devem ser realizadas durante toda RAT. Pelo menos três amostras para culturas intraopera-
tórias devem ser obtidas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 87%, Discordam: 12%, Abstenção: 1% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Usando os seguintes termos e palavras de pesquisa (revisão 

e infecção; artroplastia; soltura asséptica e cultura), um total de 
1.772 resultados foram gerados a partir do PubMed, Ovid e Goo-
gle Scholar. Sessenta e cinco estudos preencheram os critérios 
de inclusão. Publicações que não se relacionaram com o tópico, 
relatos de casos e aqueles que descrevem detalhes técnicos da 
artroplastia de revisão foram todos excluídos. Além disso, estu-
dos de registro, artigos com descrição inadequada da metodolo-
gia de amostra e estudos com poucos pacientes foram também 
excluídos. Para garantir uma força de evidência aceitável, de for-
te a moderada, - apenas estudos prospectivos, comparativos e 
grandes estudos retrospectivos foram incluídos. 

A pesquisa bibliográfica realizada não encontrou quaisquer 
ensaios controlados aleatorizados. Nos estudos que preenche-
ram os critérios, dois afirmaram que várias amostras de teci-
do foram colhidas e foram registradas como pelo menos duas 
amostras (devido à falta de clareza do número). Para determi-
nar o número ideal de culturas de amostras a serem obtidas no 
intraoperatório, foram incluídos apenas artroplastias de revisão 
de quadril e joelho que documentaram o número de culturas 
colhidas no momento da cirurgia e as correspondentes preci-
sões diagnósticas (sensibilidade, especificidade, valor preditivo 
positivo [VPP] e valor preditivo negativo [VPN]). Os estudos 
foram depois estratificados de acordo com o número de amos-
tras enviadas.  Os critérios de exclusão foram estudos que não 
incluíram todos os quatro valores de sensibilidade, especifici-
dade, VPP e VPN. O número de culturas obtidas e enviadas fo-
ram reportados como a média do número mínimo de culturas 
enviadas, conforme relatado nos estudos. Uma meta-análise foi 
realizada para obter estimativas agrupadas para especificidade, 
sensibilidade, VPP e VPN usando métodos de verossimilhança, 
de modelo normal-binomial, com estimativa de variância empí-
rica (“sanduíche”). Estimativas separadas foram obtidas para es-
tudos relatando < 3 culturas e aqueles que relataram ≥ 3 culturas.

A literatura revisada revelou que o número médio de amos-
tras de culturas colhidas em coortes incluídas nos estudos foi 
quatro (mínimo dois, máximo de 8). Foram 23 estudos com um 
total de 4.321 pacientes submetidos a revisão de artroplastia de 
quadril e joelho que documentaram o número total de culturas 
tomadas no momento da cirurgia e da precisão diagnóstica cor-
respondente (sensibilidade, especificidade, VPP e VPN). A aná-

lise indicou que tomar três ou mais amostras intraoperatórias 
resultaram valores preditivos negativos maiores para descartar a 
infecção, sem limitar o valor preditivo positivo para confirmar a 
infecção (Tabela 1). Sabe-se que a infecção articular periproteti-
ca (IAP) pode estar presente em pacientes submetidos a revisão 
de cirurgia de quadril e joelho de etiologia presumidamente as-
séptica, mesmo quando a investigação pré-operatória sugere que 
esse pode ser o caso. Variados graus de IAP clinicamente rele-
vantes têm sido associados à soltura presumidamente asséptica 
[1,2]. Esses casos foram diagnosticados a partir de culturas. É 
por esse motivo que sugerimos que as amostras intraoperatórias 
para cultura devam ser colhidas para todas as artroplastias de 
revisão de quadril e joelho, independentemente do diagnóstico 
pré-operatório. 

Até 12% dos casos de artroplastia total de joelho e quadril 
(ATJ e ATQ) são revisadas   dentro de dez anos. Os casos são re-
visados   por uma variedade de razões, e fazer um diagnóstico 
pré-operatório pode ser um desafio [1]. A IAP é uma das com-
plicações mais mórbidas das artroplastias de quadril e joelho. De 
acordo com o Registro Sueco de artroplastia de quadril, entre 
2000 e 2013, o risco de IAP aumentou de 7,5% para 13,5%. Em 
pacientes submetidos a revisão asséptica de ATJ e ATQ, 7,9 e 
12,1%, respectivamente, tinham IAP [2].

Como não há um padrão ouro para o diagnóstico de IAP, 
os médicos geralmente precisam contar com uma combinação 
de testes para confirmar ou descartar o diagnóstico [3]. Há 
também uma escassez de padrões disponíveis sobre quantas 
culturas intra-operatórias devam ser colhidas. Os recursos para 
padronizar essas práticas foram publicados sob a forma de di-
retrizes de tratamento, mas a abordagem ainda varia entre os 
médicos e os locais. Isto é em parte devido a uma escassez de 
evidências fortes para apoiar diretrizes específicas [4]. 

Atkins et al. haviam recomendado que cinco ou seis espé-
cimes deveriam ser colhidas e que o ponto de corte para um 
diagnóstico definitivo de IAP deveria ser três ou mais espécimes 
operatórios positivos para um organismo indistinguível, devido 
à baixa sensibilidade das culturas [5]. Alguns estudos relataram 
seus resultados quando elevaram de cinco para seis amostras de 
múltiplas áreas da prótese infectada e da articulação do quadril 
incluindo a cápsula, tecido pericapsular e membrana ao redor 
da prótese. No entanto, alguns outros estudos foram realizados 
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usando um protocolo onde duas a três amostras de tecido foram 
colhidas no intra-operatório para análise de cultura microbio-
lógica [2,6-8]. Nossa presente revisão da literatura mostra uma 
média de quatro amostras de tecido sendo tomadas através dos 
estudos que examinamos. Isso é consistente com 25% da coorte 
de estudos avaliados nesta revisão. 

Existem discrepâncias e variações óbvias nos protocolos e 
nas diretrizes que estão sendo seguidas e que podem variar de 
acordo com a instituição. Se os pacientes com IAP podem ser 
identificados com precisão no pré-operatório ou intra-operató-
rio, um resultado melhor pode ser alcançado a partir da cirurgia 
de revisão. Embora uma combinação de investigações pré-ope-
ratórias pode apontar para infecção, nenhum teste ainda provou 
ser completamente preciso como um teste autônomo [9]. Por-
tanto, devido à baixa sensibilidade de culturas intraoperatórias 
[10], é imperativo definir orientações sobre quantas amostras 
devem ser colhidas a partir de literatura baseada em evidências. 
No atual corpo de estudos publicados, não existem estudos con-
trolados randomizados que respondam a esta questão.
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TABELA 1. Análise estatística pelo número mínimo de amostras para cultura em revisão de AT (RAT) 
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Autores: Tobias Winkler, Carl Deirmengian, Doruk Akgün

QUESTÃO 2: Existem diferenças significativas na eficiência da cultura entre a aspiração pré-ope-
ratória e amostras intraoperatórias? Em caso afirmativo, qual resultado deve ser utilizado?

RECOMENDAÇÃO: Pode haver diferenças na eficiência da cultura entre a aspiração pré-operatória e amostras intraoperatórias de cultu-
ra, particularmente no caso de infecções polimicrobianas ou organismos de baixa virulência. A coleta de múltiplas amostras intraopera-
tórias de tecido é considerada por muitos especialistas por fornecer a maior eficiência no isolamento de organismos em uma articulação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 98%, Discordam: 1%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Ao interpretar os resultados da cultura em geral, deve-se 

observar que a literatura demonstra uma falta de reprodutibili-
dade, seja a partir de amostras do líquido sinovial ou do tecido. 

Devido às dificuldades metodológicas e limitações inerentes 
da literatura existente e variação nas técnicas de cultura entre 

instituições, não é possível fazer uma declaração geral sobre as 
eficiências relativas do fluido sinovial e cultura de tecidos. Em 
geral, nós recomendamos que o fluido sinovial e amostras de 
tecido sejam enviados para cultura, uma vez que o crescimento 
de um organismo de qualquer fonte é altamente informativo. No 
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entanto, os clínicos devem estar cientes de que, em geral, técni-
cas de cultura têm uma sensibilidade relativamente baixa para a 
infecções articulares (IAPs) (40 a 85%) e os resultados de cul-
tura negativa não excluem a IAP. A literatura atual não fornece 
orientação baseada em evidências sobre como interpretar um 
resultado contraditório entre o fluido sinovial versus resultados 
da cultura de tecidos. É necessária uma pesquisa considerável 
para otimizar e padronizar técnicas de cultura para fornecer 
melhor rendimento para isolamento de organismos infecciosos.

Existem dificuldades metodológicas inerentes ao estudo do 
rendimento comparativo entre os resultados do fluido sinovial 
e da cultura de tecidos. O primeiro é o fato de que, enquanto 
o fluido sinovial é geralmente enviado ao laboratório para uma 
única cultura, múltiplas amostras de tecido intraoperatórias são 
geralmente enviadas. Quando um teste diagnóstico é realizado 
várias vezes e os resultados são interpretados em combinação, a 
sensibilidade aumenta e a especificidade diminui, por definição. 
Portanto, mesmo se a sensibilidade e especificidade do fluido 
sinovial e cultura de tecidos forem idênticos, a multiplicidade de 
testes associados à amostragem de cultura de tecidos, resultaria 
na observação de que a cultura intraoperatória tem um rendi-
mento maior. Amostras de tecido têm uma maior oportunidade 
para produzir um resultado positivo, seja real ou devido à con-
taminação. 

Em segundo lugar, está o fato de que não há padrões univer-
sais de técnica de cultura em artroplastias. A coleta, transporte, 
amostra, preparação, os meios de cultura e os tempos de cultura 
variam muito entre instituições [1-18]. As técnicas podem va-
riar, na mesma instituição, dependendo de se a amostra é um 
fluido ou uma amostra de tecido. Assim sendo, os resultados 
publicados em uma instituição sobre o rendimento de cultura 
do fluido sinovial ou cultura de tecidos não pode ser assumida 
como igual para todas as instituições. 

Terceiro, é o fato de que a definição da IAP variou ao longo 
do tempo, com grande variabilidade antes da definição da So-
ciedade de Infecção Musculoesquelética (MSIS). Muitos estudos 
históricos consideravam as culturas de tecidos positivas como 
padrão ouro para infecção, eliminando a possibilidade de ava-
liar adequadamente as características diagnósticas da cultura de 
tecidos. Além disso, diferentes centros têm diferentes qualifica-
ções como cultura tecidual positiva, com variação do número de 
amostras positivas, a virulência dos organismos produzidos e a 
avaliação dos resultados apenas do caldo de cultura.

Microrganismos envolvidos na infecção de dispositivos or-
topédicos são altamente adaptados ao implante ou na interfase 
osso-cimento, aderindo ao ambiente dentro do biofilme in vivo, 
mas são apenas uma menor parte em um estado planctônico no 
fluido sinovial [19]. Este fato pode explicar as altas taxas de as-
piração pré-operatória com bacteriologia falso negativas [11]. 
Além disso, outros fatores, como a carga ou o tipo de germe pode 
afetar a cultura sinovial, que pode explicar a maior sensibilidade 
da cultura de aspiração observada em infecções agudas versus 
crônicas [20, 21]. Embora um estudo recente de Shanmugasun-
daram et al. não pudesse mostrar qualquer influência da viru-
lência no isolamento do organismo de aspiração pré-operatória 
versus cultura intraoperatória [14], alguns estudos mostraram 
acurácia insuficiente da cultura do fluido sinovial no isolamento 
de patógenos de baixa virulência em IAP crônica, em compara-
ção com a cultura de tecido intraoperatória [11, 21]. 

Pelas razões acima mencionadas, uma comparação do ren-
dimento do fluido sinovial versus culturas de tecidos não pode 
ser considerada com confiança. Existem pouquíssimos estudos 
comparando a sensibilidade da cultura do líquido sinovial versus 
tecido [1-18]. Destes relatos na literatura, existem limitações 
muito significativas que impedem a comparação apropriada en-
tre fluido sinovial versus cultura de tecidos. Muitos desses estu-
dos têm menos de 10 pacientes com IAP. O diagnóstico de IAP 
varia muito nesses estudos. E muitos desses estudos falham em 

fornecer os dados apropriados na avaliação de sua análise e con-
clusões. Estudos que buscam comparar a aspiração sinovial e os 
resultados da cultura de tecidos no intraoperatório mostraram 
uma ampla gama de concordância (57-92%) [1-18] no sentido 
de falso-negativo, falso-positivo, resultados verdadeiros negati-
vos e verdadeiros positivos. Entre esses 18 estudos, nove foram 
retrospectivos e nove coletaram seus dados prospectivamente.
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QUESTÃO 3: As culturas ósseas fornecem precisão diagnóstica adicional no diagnóstico de infec-
ções articulares periprotéticas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Inconclusivo. Não podemos recomendar a favor ou contra a biópsia óssea para fornecer precisão diagnóstica adicio-
nal no diagnóstico das IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 5%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O uso da cultura tradicional continua sendo o método pre-

ferido para isolamento do (s) organismo (s) infeccioso (s) em 
IAPs. É razoável supor que aumentando o número de amostras e 
tirando a cultura de “áreas representativas de infecção” aumen-
tem o rendimento da cultura no isolamento do organismo infec-
cioso. Dados atuais suportam a obtenção de amostras de fluidos 
e tecidos para cultura, com estudos mostrando um rendimento 
superior ao do fluido sinovial e é preferível aos esfregaços [1,2]. 
Se a cultura de tecido também deve incluir osso, não é bem es-
tudado. Em geral, várias amostras melhoram a precisão diagnós-
tica [3]. A maioria dos dados suporta a obtenção de pelo menos 
três até seis amostras intraoperatórias para cultura [2,4]. O lo-
cal de coleta de espécimes inclui a sinóvia, bem como o tecido 
do fêmur e tíbia no joelho ou o fêmur e o acetábulo no quadril. 
Além das culturas tradicionais, a sonicação de implantes foi de-
monstrada que possivelmente aumente a chance de identificar o 
organismo [5-7].

Apenas um estudo aborda o papel da utilização da biópsia 
óssea na detecção de infecção na artroplastia. Em uma coorte 
prospectiva o estudo de Larsen et al. [8] avalia a contribuição 
de diferentes espécimes na detecção de IAP. Verificou-se que a 
biópsia óssea não forneceu qualquer informação adicional e não 
contribuiu independentemente para o diagnóstico de infecção. 
A biópsia óssea foi obtida a partir de osso em contato com a 
prótese. Apenas 9 das 32 amostras (28%) resultaram em uma 
cultura positiva após 6 dias. Isso aumentou para 13 de 32 em 
14 dias. Este foi consideravelmente inferior às biópsias de teci-
dos moles que resultaram em 37 de 42 (88%) culturas positivas. 
Não houve casos em que a biópsia óssea produziu uma cultura 
positiva independente da biópsia de tecidos moles. Este estudo 
resultou em uma razão de verossimilhança negativa de 0,6 (IC 
95%, 0,5-0,8), que diminui apenas ligeiramente a probabilidade 
de infecção com um resultado negativo. Este estudo encontrou 
o conjunto ideal de amostra para diagnóstico de infecção da arti-
culação periprotética, que incluiu o componente fluido, o com-
ponente protético e cinco biópsias de tecido mole [8].   Outros 
estudos avaliaram o papel da biópsia óssea na detecção de oste-
omielite e artrite séptica. A biópsia óssea em osteomielite mos-
trou ter sensibilidade significativamente melhorada, especifici-
dade e valor preditivo na determinação do organismo etiológico 
quando em comparação com biópsia do trato sinusal [9], bióp-
sia de tecidos moles e ferida profunda [10]. Na artrite séptica, a 
amostragem do ílio e fêmur proximal resultou em aumento sig-
nificativo das taxas de cultura quando comparadas à aspiração 
de líquido sinovial isolado [11]. No entanto, é difícil extrapolar 

esses achados para assumir que a obtenção de uma amostra ós-
sea em um paciente com IAP pode aumentar o rendimento da 
cultura. Na ausência de dados adequados, preferimos nos abster 
de recomendar que as amostras de tecido ósseo para cultura de-
vam ser tomadas rotineiramente em pacientes com IAP. 
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QUESTÃO 4: Existe um papel para a obtenção de culturas antes e no momento da inserção da 
prótese durante o segundo tempo (reimplantação) em uma artroplastia de revisão em dois tem-
pos cirúrgicos?

RECOMENDAÇÃO: A aspiração pré-operatória de uma articulação deve ser determinada com base no índice de suspeita de infecção 
persistente. Durante a reimplantação, no entanto, amostras múltiplas de tecido e fluidos devem ser enviadas para cultura. Existe uma 
correlação direta entre o resultado do 2º tempo da revisão de artroplastia e cultura durante a reimplantação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 4%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
A artroplastia de revisão em dois tempos consiste na re-

moção da prótese no primeiro tempo, geralmente substituindo-
-a por um espaçador de cimento com antibiótico e tratamento 
com antibióticos sistêmicos. Uma vez que a infecção esteja sob 
controle, o segundo tempo de reimplantação é realizado. As me-
didas que determinam o tempo ideal de reimplantação não são 
conhecidas. Porém muitos cirurgiões contam com uma combi-
nação de medidas que podem incluir aspiração da articulação 
antes da reimplantação. O papel exato da aspiração articular 
pré-operatória antes da reimplantação permanece indefinido. 
Além disso, também não há teste específico para determinar se 
a infecção foi ou não foi controlada. 

Embora a aspiração de uma articulação seja crítica para o 
diagnóstico de infecção periprotética articular (IAP) [1], não é 
óbvio se a cultura de líquido sinovial com espaçador de poli-
metilmetacrilato (PMMA) antes da reimplantação é útil para o 
diagnóstico de persistência de infecção [2]. De fato, foi demons-
trado que a aspiração para cultura microbiana antes da segunda 
fase tem uma baixa sensibilidade para predizer infecção [3-6]. 
Lonner et al. investigaram o papel da aspiração do joelho para 
detecção de infecção persistente antes da reimplantação e após 
o término de um curso de antibióticos de quatro a oito sema-
nas. Eles descobriram que a aspiração do joelho realizada após 
a artroplastia de ressecção teve sensibilidade de zero, valor pre-
ditivo positivo (VPP) zero, um valor preditivo negativo (VPN) 
de 75% e uma especificidade de 92% [6]. Janz et al. estudaram 
o desempenho diagnóstico da aspiração sinovial em quadris 
ressecados, sem espaçador de PMMA, para detecção de persis-
tência da infecção antes do reimplante da artroplastia total do 
quadril (ATQ). Eles encontraram uma sensibilidade de apenas 
13% e especificidade de 98% e concluiram que a aspiração de 
um quadril ressecado não confiavelmente confirmou nem ex-
cluiu a persistência da infecção [5]. Hoell et al. investigaram 115 
pacientes com artroplastia de quadril ou joelho em dois tempos 
e descobriram que a sensibilidade da cultura de aspiração antes 
do reimplante foi de 5%  (IC 95%, 0,13–24,87) e a especificidade 
foi de 99% (IC 95%, 94,27-99,97). O VPN foi de 83% e o VPP foi 
50% [4]. Preininger et al. investigou a validade diagnóstica da 
aspiração sinovial do espaçador de PMMA após duas semanas 
de antibiótico para detecção de infecção persistente. Eles inclu-
íram 73 pacientes que se submeteram à revisão em dois tempos 
da infecção e encontraram apenas 21% de sensibilidade para as-
piração sinovial de espaçador de PMMA. Eles concluíram que 
aspiração sinovial de PMMA não pode ser recomendada para 
exclusão de infecção persistente [7]. 

Existem algumas explicações possíveis para este achado. 
Primeiramente, é possível que as bactérias estejam em um bio-
filme e permaneçam aderentes ao espaçador de cimento, que 
por sua vez leva a previsibilidade incerta de cultura das aspira-

ções antes da reimplantação [8-10]. Em segundo lugar, a eluição 
de antibióticos do PMMA na articulação pode interferir no isola-
mento do organismo infectante do aspirado comum. Apesar da 
maior eluição de antibióticos do espaçador de cimento PMMA 
ocorre precocemente, geralmente há eluição adequada de anti-
bióticos em datas posteriores que podem interferir no isolamen-
to do organismo infeccioso [11,12].

Outro aspecto controverso da revisão em dois tempos da 
infecção é o papel da microbiologia de reimplantação [13,14]. 
Hart et al. revisaram 48 pacientes submetidos à revisão em dois 
tempos da artroplastia total do joelho (ATJ). Eles encontraram 
11 (22,9%) culturas positivas no tempo de reimplantação; sete 
deles eram diferentes dos microrganismos infectantes primá-
rios. Eles não puderam encontrar nenhuma relação entre a cul-
tura de reimplantação positiva e o desfecho [15]. Bejoen et al. 
reviram 152 pacientes com IAP que foram submetidos a revisão 
em dois tempos durante um período de 4 anos. Os pacientes fo-
ram tratados com um intervalo livre de antibióticos antes da rei-
m-plantação. Eles descobriram que a microbiologia da reimplan-
-tação foi positiva em 21 casos (14%), mas não se correlacionou 
com o eventual resultado. O mesmo organismo, determinado 
pela comparação de espécies e padrões de susceptibilidade a an-
tibióticos, foi isolado na excisão e reimplante em quatro casos 
(3%). Em 10 casos (6%) diferentes organismos foram isolados 
e em 7 casos (5%) as culturas da reimplantação foram positivas 
após culturas negativas no primeiro estágio. Não conseguiram 
encontrar qualquer associação entre cultura positiva e o resul-
tado; entretanto, pacientes com cultura positiva no momento 
do reimplante receberam antibióticos prolongados. No geral, 
57% dos pacientes com microbiologia positiva na reimplanta-
ção recebeu antibióticos prolongados (> 1 ano) [14]. Puhto et 
al. revisou 107 pacientes tratados com revisão em dois tempos 
e encontrou 5,2% de microbiologia positiva na reimplantação. 
A maioria das culturas de reimplantação não estava relacionada 
a organismos cultivados no primeiro estágio, que é semelhante 
aos resultados de estudos anteriores. Eles trataram todos os pa-
cientes com cultura positiva no reimplante como IAP pós-ope-
ratória aguda. A taxa de sucesso de revisão em dois tempos não 
foi significativamente diferente em pacientes com microbiologia 
negativa na reimplantação. No entanto, o único caso com cultura 
de reimplantação positiva que falhou, teve os mesmos organis-
mos em excisão e reimplante [13].

Tan et al. revisou 267 IAPs (186 joelhos e 81 quadris) tra-
tados com artroplastia de revisão em dois tempos. Desses, 33 
pacientes (12,4%) tinham resultado positivo da cultura > 1 no 
momento do reimplante. O microorganismo isolado na reim-
plantação foi o mesmo que o organismo inicial infectante em seis 
(18,2%) dos 33 casos. Eles descobriram que cultura intraopera-
tória positiva no momento do reimplante, independentemente 
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do número de amostras positivas, foi associada independente-
mente com > 2 vezes o risco de falha subsequente do tratamento 
e reinfecção [2]. Akgun et al. avaliou 63 artroplastias de revisão 
em dois estágios envolvendo 84 ATQs e 79 ATJs. Eles acharam 
cultura positiva > 1 no momento do reimplante em 27 pacientes 
(16,6%), que foi o mesmo organismo inicialmente infeccioso em 
9 (33%) deles. O risco do insucesso do tratamento foi significati-
vamente maior em pacientes com cultura positiva [16]. 

Parece que o resultado da cultura na hora de reimplantar 
está relacionado ao resultado do tratamento da artroplastia de 
revisão em dois estágios. Existem várias limitações para os es-
tudos que implicam que a microbiologia de reimplantação não 
afeta os resultados de revisão em dois tempos para a IAP. Em 
primeiro lugar, em alguns estudos eles encontraram taxas mais 
altas de falha em pacientes com cultura de reimplantação positi-
va, mas este achado não alcançou significância estatística devido 
à falta de força das pequenas coortes disponíveis para análise 
[13,15]. Em segundo lugar, eles consideraram até mesmo uma 
cultura positiva na época do reimplante como infecção pós-ope-
ratória aguda e colocaram os pacientes em antibióticos por lon-
go prazo, por vezes mais de um ano, o que faz com que o sucesso 
tratamento seja duvidoso [14]. 

Com base nas evidências atuais, culturas de rotina durante 
o reimplante devem ser obtidas e é confiável. Pelo menos quatro 
exemplares (tecido e fluído) devem ser tomadas no reimplante 
cirúrgico de segundo tempo, usando instrumentos estéreis não 
utilizados para cada amostra de cultura subsequente. Até mesmo 
culturas positivas únicas aumentam o risco de reinfecção e falha 
do tratamento e, portanto, não devem ser consideradas como 
contaminação. Pacientes com microbiologia positiva no reim-
plante devem receber mais antibiótico após a reimplantação [2] 
Cultura positiva durante o reimplante com o mesmo organismo 
inicial infectante ou novos organismos é independentemente as-
sociado com maior taxa de falha subsequente e reinfecção pre-
coce [2,16].
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QUESTÃO 5: Culturas de rotina devem ser realizadas durante a artroplastia total (AT) em pa-
cientes submetidos à redução aberta e fixação interna (RAFI) prévias na mesma articulação (por 
exemplo, fratura acetabular)?

RECOMENDAÇÃO: Culturas intra-operatórias devem ser realizadas em pacientes submetidos a AT, que tiveram uma RAFI prévia da 
mesma articulação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 87%, Discordam: 11%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A AT em pacientes com RAFI prévia da articulação afetada 

é um procedimento comum [1]. Um subgrupo destes doentes é 
submetido a AT para pseudartrose, falha prematura da fixação 

e/ou osteoartrite pós-traumática. AT após RAFI é comumente 
referida como artroplastia de conversão e estas foram associa-
das a maiores taxas de complicações quando comparadas à AT 
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primária [2-4]. Entre essas complicações, infecção periprotética 
articular (IAP) foi identificada como uma das causas variando 
de 1,6 até 7% [5-7]. O risco aumentado de IAP nesses pacientes 
é multifatorial [8]. Estudos identificaram que qualquer cirurgia 
prévia da articulação é um fator de risco para IAP, tanto nos jo-
elhos quanto nos quadris [9]. A infecção subjacente tem sido 
postulado como uma das razões que variam em incidência de 11 
até 18% [2]. Ao avaliar candidatos à AT com RAFI prévia, alguns 
autores relatam que a medida da velocidade de hemossedimen-
tação (VHS) pré-operatória e proteína C reativa (PCR) deve ser 
realizada para identificar infecções [2]. Eles concluem que este 
é um método eficaz e que devem ser feitos esforços para iden-
tificar e tratar infecções subjacentes antes da AT, para reduzir o 
risco de IAP.

     Reações sistêmicas e locais ao trauma anterior, bem como 
manipulação no local da artroplastia também pode predispor es-
ses pacientes à infecção. Moussa et al. identificaram culturas po-
sitivas em 11 culturas de implantes de 21 pacientes submetidos 
a remoção de material de síntese por diversas razões diferentes 
da infecção. Nenhum desses pacientes apresentava sinais de in-
fecção [10]. Ainda que nenhum destes pacientes apresentasse 
infecção tardia, nenhum teve implante adicional ou prótese im-
plantada. Culturas positivas em cirurgia ortopédica limpa po-
dem variar até 8,3% sem correlação com infecção pós-operató-
ria [11]. Mais uma vez, esses pacientes não passaram por uma 
AT subsequente. Em outro estudo, Ritter et al. observaram que 
duas culturas intraoperatórias positivas no momento da ATJ, em 
pacientes com cirurgia prévia, desenvolveram IAP [12]. Eles 
não conseguiram distinguir apenas pacientes com RAFI prévia 
e também incluiram neste grupo pacientes submetidos a AT as-
séptica. 

Realizar culturas de rotina não é feita sem risco. As cultu-
ras não são uma ferramenta barata, custam cerca de US $ 25 
por cultura [11]. Dependendo de como é coletada, pode haver 
diferentes resultados no crescimento bacteriano. Chen et al. de-
monstraram que, durante a mesma cirurgia de artroplastia do jo-
elho, se as amostras estiverem expostas a sala de cirurgia, pode 
haver uma contaminação no material levando a um resultado 
falso-positivo [13]. Mesmo se houver uma cultura positiva, isso 
não indica necessariamente uma infecção. 

Ainda que as culturas intraoperatórias nem sempre sejam 
positivas em pacientes infectados, duas ou mais podem corre-
lacionar com uma IAP subsequente. Atualmente os critérios da 
MusculoSkeletal Infection Society (MSIS) para o diagnóstico 
de IAP incluem culturas intraoperatórias tanto como critério 
maior quanto menor. Portanto, as culturas devem ser incluídas 

na investigação para possíveis infecção antes da AT. A literatu-
ra é consistente em mostrar que esses pacientes têm um risco 
aumentado de IAP subsequente, quando submetidos à cirurgia 
prévia na articulação afetada.
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QUESTÃO 6: Existe um papel para a sonicação dos implantes removidos durante o tempo cirúr-
gico de explantação?

RECOMENDAÇÃO: Vários estudos demonstraram que a sonicação de próteses ortopédicas explantadas é um método viável para detec-
tar patógenos, particularmente no cenário de infecções negativas à cultura.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 88%, Discordam: 8%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A infecção articular periprotética (IAP) é uma complicação 

incomum, mas devastadora após artroplastia total, com grandes 
implicações econômicas [1-3]. O manejo de revisões assépticas 
é diferente das falhas relacionadas à IAP, portanto o diagnósti-

co preciso é crítico [2]. Um dos maiores desafios no tratamen-
to da IAP permanece a identificação do organismo infeccioso. 
Culturas de rotina são comumente realizadas para o diagnóstico 
microbiológico de IAP, no entanto, essas culturas podem ser fal-
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samente negativas, o que pode complicar o manejo [4]. Estudos 
prévios demonstraram que a sensibilidade da cultura de fluidos 
sinoviais varia de 43 a 75% e sensibilidades da cultura do tecido 
periprotético varia de 61 a 73% [5]. Sensibilidade à cultura é 
dependente de diversas variáveis, como o uso prévio de antibió-
ticos, erro de amostragem, transporte inadequado e um número 
insuficiente de bactérias viáveis   recuperadas [6]. 

Investigações mostraram que a IAP é tipicamente causada 
por microorganismos formando biofilme nas superfícies dos 
implantes [7,8]. Biofilmes são comunidades bacterianas com-
plexas capazes de autoproduzir matriz de glicocálix que protege 
as células do meio ambiente e das ameaças antimicrobianas [7]. 
Biofilmes podem ser polimicrobianos ou possuir a capacidade 
de recrutar outras espécies para permitir uma adesão perma-
nente ao tecido do hospedeiro e à superfície da endoprótese, 
aumentando assim a resistência aos antibióticos e a cooperação 
metabólica entre todas as espécies bacterianas envolvidas [8]. O 
diagnóstico microbiológico preciso, depende, portanto, da rup-
tura efetiva dos biofilmes da superfície do implante usando so-
nicação de baixa intensidade para maior sensibilidade diagnós-
tica da IAP do que o uso dos métodos convencionais atuais com 
o tecido periprotético ou culturas de fluidos sinoviais [9–13]. A 
sonicação prévia à cultura de próteses explantadas também tem 
mostrado aumentar o crescimento bacteriano na cultura, desa-
lojando os organismos sésseis [14,15].

A revisão da literatura disponível mostra que as culturas do 
fluido de sonicação (CFS) demonstra consistentemente sensibi-
lidade aumentada (78,5% a 97%) na identificação do organismo 
sem sacrificar a especificidade (81% a 98,8%) [9,10,14,16–19]. 
Em um estudo de 331 pacientes, Trampuz et al. mostraram que 
a sensibilidade da CFS (78,5%) foi significativamente superior à 
cultura de tecidos (60,8%) (p < 0,001) [10]. Eles também mos-
traram que o uso da CFS (75%) foi mais sensível do que a cultura 
de tecidos (45%) quando o agente antimicrobiano foi desconti-
nuado em 14 dias antes da cirurgia [10]. Em 2017, Rothenberg 
et al., usando critérios da Sociedade de Infecção Musculoesque-
lética (MSIS), relataram que a CFS era mais sensível do que o 
fluido sinovial ou cultura de tecidos (97 vs. 57%) [17]. Janz et al. 
também mostraram que sensibilidade e especificidade podem 
ser melhoradas para 100%, separando os componentes em vá-
rias CFS [20]. 

Em contraste com os resultados acima, alguns estudos 
mostraram menor sensibilidade com o uso da CFS, sugerindo 
a importância da técnica usada [21]. Também é sugerido que 
nos casos de IAP precoce a sonicação não é superior às técnicas 
convencionais [22]. Assim como todos os testes diagnósticos 
microbiológicos, o procedimento de sonicação pode ser poten-
cialmente contaminado durante o processo e pode produzir re-
sultados falso-positivos [20,23]. Por isso, é essencial definir o 
que constitui a CFS positiva. Vários estudos recomendaram cin-
co unidades formadoras de colônia (UFCs) como ponto de corte 
para limitar os resultados falso-positivos [10,17,24].

Ainda que a histologia positiva, tecido periprotético e CFS 
sejam altamente preditivos de falhas de implantes em pacientes 
com IAP, mais de10% dos pacientes com suspeita de soltura as-
séptica são diagnosticados incorretamente com IAP [25]. Infec-
ção não reconhecida ou oculta tem sido implicada em contribuir 
para soltura “asséptica” das próteses articulares [26]. Estudos 
realizados por Holinka et al. e Janz et al. demonstraram que to-
das os componentes endoprotéticos são colonizados em casos 
de artroplastias de revisão para IAP [14,27]. Investigações para 
otimizar a identificação de patógenos ainda estão em progresso. 
Estudos indicaram que a reação em cadeia da polimerase (RCP) 
de fluido de sonicação é um teste promissor para o diagnóstico 
microbiológico de IAP, especialmente em pacientes que esta-
vam em uso de antibióticos [22,28-31]. Uma limitação da RCP 
é que a identificação do DNA bacteriano não necessariamente 
confirma a presença de bactérias vivas [32]. No entanto, a van-

tagem da R CP é o seu curto tempo de processamento (<5 horas) 
e procedimento automatizado [33].

Atualmente, o diagnóstico microbiológico de IAP continua 
sendo um desafio porque o padrão-ouro ainda não foi estabe-
lecido. Culturas são comumente realizadas para o diagnóstico 
microbiológico da IAP, mas sua sensibilidade é influenciada por 
vários fatores mencionados anteriormente. Dada a esmagadora 
literatura que apoia o aumento da sensibilidade do fluido sonica-
do para identificar patógenos relativos aos métodos convencio-
nais e à viabilidade dessa técnica, concluímos que há um papel 
benéfico no uso de sonicação para próteses explantadas na sus-
peita de IAP.
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2.5. DIAGNÓSTICO:  REIMPLANTAÇÃO

Autores: Carlos A. Higuera, AliSina Shahi

QUESTÃO 1: Os critérios da Sociedade de Infecção Musculoesquelética (MSIS) e da Reunião do 
Consenso Internacional (CIM) são válidos para tomada de decisão antes da reimplantação?

RECOMENDAÇÃO: A validade dos critérios MSIS e CIM para determinação do tempo de reimplante não é clara.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 7%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
George et al. [1] estudaram 79 pacientes submetidos ao reim-

plante e descobriram que os critérios da MSIS tinham uma alta 
especificidade (96%) na previsão de infecção persistente, embora 
a sensibilidade tenha sido baixa (26%). Eles também descobri-
ram que os pacientes que tinham critérios positivos para MSIS 
estavam em risco de reinfecção após reimplantação. Kheir et al. 
[2] também investigaram os critérios da MSIS em pacientes que 
estavam em revisão em dois estágios por infecção articular peri-
protética (IAP) e relataram uma sensibilidade de 25% e uma es-
pecificidade de 87% para detectar infecção persistente. Os auto-
res investigaram ainda a utilidade da tira de esterase leucocitária 
(EL) e verificaram que foi positiva em 22,2% dos casos de cul-
tura positiva e 4,4% de casos de cultura negativas. O teste EL foi 
negativo em todos os pacientes que não falharam no seu último 
acompanhamento, mostrando um ótimo valor preditivo negativo. 
Em outro estudo de 32 pacientes submetidos ao reimplante, os 
autores constataram que os critérios da MSIS tinham uma sensi-

bilidade muito baixa (0%), embora a especificidade foi alta (89%) 
[18]. Portanto, os critérios da MSIS têm uma utilidade limitada 
na reimplantação; no entanto, parece ser útil para detectar uma 
infecção.

As culturas são parte integrante dos critérios da MSIS. Múlti-
plos estudos examinando o papel da microbiologia na reimplan-
tação descobriram que culturas positivas estavam associadas ao 
risco aumentado de falha [3-10]. Tan et al. [8] relataram que o 
risco de falha por infecção foi maior (odds ratio [OR] = 2,5) na-
queles com resultado positivo de cultura durante a reimplanta-
ção. O estudo não mostrou uma diferença nas taxas de reinfecção 
entre um único e múltiplas (≥ 2) culturas positivas. Embora as 
culturas sejam úteis para prever falhas, os resultados das culturas 
intraoperatórias não estão disponíveis antes da reimplantação. 
Antibióticos prolongados são recomendados em pacientes que 
têm culturas intraoperatórias positivas. Em um estudo de Murillo 
et al. [6], os autores tiveram sete pacientes com culturas intra-
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operatórias positivas durante a reimplantação e tratou todos eles 
com 6-8 semanas de antibióticos parenterais. Os pacientes foram 
acompanhados por uma média de 30 meses e nenhum deles apre-
sentou recorrência de infecção. Os autores concluíram que cul-
turas pré-operatórias podem ajudar os pacientes que podem se 
beneficiar de um procedimento de desbridamento adicional com 
troca de espaçador. Mont et al. relataram que as taxas de rein-
fecção em pacientes que foram submetidos ao procedimento de 
desbridamento, as culturas pré-operatórias foram positivas antes 
do reimplante [11]. 

Seções congeladas intraoperatórias podem ajudar a formular 
uma decisão rápida em comparação com culturas intra-operató-
rias. Estudos examinando a utilidade das secções congeladas mos-
traram consistentemente que as secções congeladas tinham uma 
alta especificidade e baixa sensibilidade na detecção de infecção 
persistente [1,12,13]. Portanto, um resultado positivo deve ser 
tratado como infecção e reimplantação deve ser retardada, en-
quanto o resultado negativo pode não ser capaz de excluir a in-
fecção. 

Velocidade de hemossedimentação (VHS) e proteína C-re-
ativa (PCR) têm sido amplamente utilizados para monitorar a 
resposta ao tratamento. Atualmente, há evidências limitadas para 
apoiar um corte específico para VHS e PCR. Embora alguns es-
tudos tenham relatado que tanto a VHS quanto o PCR diminuem 
entre os estágios de um protocolo de troca de dois tempos em pa-
cientes com resolução da infecção, seus valores correspondentes 
são freqüentemente acima do ponto de corte da MSIS, mesmo em 
pacientes com infecção clinicamente erradicada [14-16]. 

Marcadores sinoviais, como  contagem de glóbulos brancos 
(WBC) e % de leucócitos polimorfonucleares (PMN) mostraram 
resultados promissores na determinação do tempo de reimplan-
tação, contudo, o limiar ideal para a contagem de leucócitos pode 
ser menor do que o limite da MSIS de 3.000 células/μL [14,15,17]. 

Uma das principais preocupações com os estudos que ava-
liam os critérios MSIS ou seus componentes é a falta de um pa-
drão ouro para diagnosticar a IAP ou determinar infecção per-
sistente. A maioria dos estudos comparou os critérios do MSIS 
com o fracasso após a reimplantação ou com a decisão clínica de 
realizar uma troca de espaçadores [1,2,18]. No entanto, não está 
claro se a falha após o reimplante é uma representação precisa de 
uma infecção persistente não detectada ou de uma IAP. Em um 
estudo multicêntrico de 92 pacientes que evoluíram com reim-
plantação, apenas 32% dos pacientes tinham um organismo idên-
tico nos dois tempos, sugerindo que muitos pacientes podem ter 
uma nova infecção em vez de uma infecção persistente [9]. Outra 
limitação da maioria dos estudos é a presença de dados faltantes 
[1,2,18]. Como os testes diagnósticos são muitas vezes realizados 
em pacientes com uma incerteza no diagnóstico, é possível que 
muitos pacientes com infecção óbvia possam não ter realizado 
todos os testes apropriados. Isso pode subestimar a utilidade dos 
critérios da MSIS e talvez seja, em parte, responsável pela baixa 
sensibilidade dos critérios MSIS.

Em resumo, muito poucos estudos avaliaram o papel dos cri-
térios da MSIS para determinar o tempo de reimplantação. Por-
tanto, não está claro se os critérios da MSIS ou do ICM são uma 
ferramenta confiável para este assunto. As culturas constituem 
uma parte importante dos critérios da MSIS e uma cultura posi-
tiva na reimplantação demonstraram aumentar o risco de falha 
em numerosos estudos. Seções congeladas são relatadas ter uma 
alta especificidade, embora sua sensibilidade seja limitada. Mar-
cadores sinoviais como contagens de leucócitos, PMN% e o teste 
EL tiveram melhores resultados no diagnóstico de IAP persisten-
tes em comparação com marcadores séricos. Embora VHS e PCR 
diminuam entre os estágios do tratamento em dois estagios, elas 
não podem ser usados   com segurança para detectar infecção nos 
limites atuais. Há uma necessidade extrema de um teste de diag-
nóstico preciso para determinar o momento ideal de reimplan-
tação em pacientes submetidos a tratamento cirúrgico para IAP.
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JUSTIFICATIVA
Uma vez que o tempo ideal para a reimplantação é des-

conhecido, a maioria dos cirurgiões preferem confiar em uma 
combinação de avaliações clínicas, tais como evidências clínicas 
de controle da infecção e exames laboratoriais após um período 
de antibioticoterapia [1]. Não há padrão ouro que pode orientar 
os cirurgiões para determinar o tempo ideal de reimplantação 
[2]. Vários marcadores séricos e sinoviais foram estudados para 
identificar o teste mais preciso para triagem de infecção articu-
lar periprotética (IAP). Um achado comum da maioria dos estu-
dos é uma alta especificidade, mas baixa sensibilidade.

Análise sérica
Vários marcadores séricos foram avaliados para IAP, mas 

apenas alguns antes da reimplantação. Velocidade de hemosse-
dimentação (VHS) sérica e proteína C reativa (PCR) têm sido 
amplamente avaliadas para diagnóstico, monitoramento do tra-
tamento e avaliação de seu papel na identificação do momento 
ideal de reimplante [2-9]. Embora uma tendência decrescente 
em ambos os marcadores é observada durante o período de in-
tervalo, eles ainda podem ser elevados em pacientes que são 
considerados como infecção tratada e também foram vistos 
como normais em pacientes com infecção. Em diferentes estu-
dos, nenhum valor de corte pode ser determinado e não houve 
diferenças significativas na média dos valores de VHS e/ou PCR 
no momento da reimplantação entre casos infectados e não in-
fectados [3,7].

A interleucina-6 (IL-6) foi recentemente estudada entre ou-
tros biomarcadores na IAP. Foi visto que pode ter um papel na 
definição da infecção persistente antes da reimplantação, embo-
ra evidência mais forte seja necessária [10]. Um estudo recente 
de Shahi et al. [11], mostrou resultados promissores na deter-
minação do tempo de reimplantação com o teste do dímero -D 
sérico. Em sua coorte, 29 pacientes foram submetidos a cirurgia 
de reimplantação para IAP. Cinco pacientes apresentavam ní-
veis elevados de dímero-D no tempo de reimplantação, dois dos 
quais tiveram uma cultura positiva de espécimes intra-operató-
rios (Staphylococcus epidermidis em um paciente e Cutibacte-
rium acnes (C. acnes) no outro paciente). Ambos os pacientes 
sofreram posteriormente falha devido a infecção. Baseado nos 
resultados deste estudo, o dímero-D supera tanto a VHS quanto 
a PCR para determinar o tempo de reimplantação. Os valores de 
PCR e VHS foram falsamente negativos em ambos os pacientes 
(nível de PCR de 8 mg/L e VHS de 20 mm/h em um paciente; 
PCR nível de 1 mg /L e VHS de 9 mm/h no outro paciente). 
Pesquisa clinica em progresso está atualmente investigando a 
utilidade do D-dímero em determinar o momento da cirurgia de 
reimplantação. O dímero-D é um teste barato e amplamente dis-
ponível que pode ajudar a identificar o tempo de reimplantação.

Aspiração Articular
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QUESTÃO 2: Quais medidas devem ser consideradas para determinar o tempo de reimplantação 
após artroplastia de revisão em dois tempos do quadril ou joelho infectado?
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resultados da análise sinovial, se a aspiração for realizada.
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Aspiração de líquido sinovial e análise para contagem de 
células, cultura microbiológica e biomarcadores antes da reim-
plantação é também amplamente usada para detectar infecção 
persistente. Estudos sobre fluidos sinoviais, contagem total de 
leucócitos e a análise diferencial são contraditórios [6–9,12,13]. 
Kusuma et al. [7], mostraram que, antes da reimplantação, a 
contagem de leucócitos do líquido sinovial (WBC) e análise di-
ferencial são pobres marcadores de IAP persistente no joelho. 
Por outro lado, Shukla et al. (6) encontraram que a contagem de 
leucócitos sinoviais pré-reimplantação pode ser altamente útil 
no diagnóstico de infecção persistente no quadril. Zmitowski et 
al. [12], relataram elevação da contagem de leucócitos sinoviais 
e % de neutrófilos estatisticamente significativas em pacientes 
com IAP persistente, mas não forneceu o limiar para identificar 
pacientes com IAP persistente. Quase todos os estudos que ava-
liaram a cultura microbiológica de aspirado articular relataram 
muito baixa sensibilidade, o que significa que infecções persis-
tentes não são detectadas [8,9,13,14]. Além disso, Mühlhofer et 
al [8] identificaram que a análise microbiológica do fluido sino-
vial também pode ser enganosa devido às culturas falso-positi-
vas.

Kheir et al, [15] relataram o uso da esterase leucocitária 
(EL) como um teste de triagem para infecção persistente. Este 
teste demonstrou alta especificidade (100%), mas baixa sensi-
bilidade (25%). Um resultado positivo de EL teve um alto va-
lor preditivo de falha de reimplantação. Frangiamore et al, [16] 
avaliaram citocinas líquidas sinoviais para determinar a maior 
precisão diagnóstica para IAP. IL-6 e IL-1β mostraram a maior 
diminuição entre o primeiro e o segundo tempos; estes pode-
riam ser potencialmente usados para monitorar a resposta ao 
tratamento da IAP. Devido à baixa sensibilidade desses testes, 
eles não fornecem uma resposta definitiva quanto ao status da 
infecção.

Critérios da Sociedade de Infecção Musculoesquelética 
(MSIS)

A eficácia dos critérios da MSIS para determinar a resolu-
ção de infecções na IAP também foi avaliada [15–17]. Apesar 
da importância clínica destes critérios, a falta de sensibilidade 
destes testes não os tornou úteis no diagnóstico de infecção 
persistente. Frangiamore et al. relataram uma especificidade de 
89% e sensibilidade de 0% para os critérios MSIS em descartar 
IAP após o primeiro estágio [16]. Outro estudo de Georges et al. 
[17], avaliaram 97 pacientes submetidos ao reimplante e tam-
bém demonstraram alta especificidade, mas baixa sensibilidade 
para os critérios MSIS em diagnosticar infecção persistente. Eles 
concluíram que os critérios MSIS devem ser avaliados no segun-
do estágio da artroplastia de revisão porque descobriram que 
realizar reimplantação em uma articulação, que é MSIS-positiva 
para infecção, aumentou significativamente o risco de falha sub-
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sequente.

Testes Intraoperatórios
A biópsia de congelação intraoperatórias também tem sido 

usada como indicador de infecção durante a artroplastia de revi-
são. Este teste foi bem estudado para erradicação da infecção em 
cirurgias de revisão. Apesar de ainda haver debate sobre o ponto 
de corte diagnóstico ideal (número de PMNs por campo de alta 
potência), os autores recomendaram que o reimplante deve ser 
adiado quando as seções congeladas são positivas. No entanto, 
as secções congeladas intraoperatórias não são suficientemente 
confiáveis   para afastar a infecção persistente por causa de uma 
baixa sensibilidade [17-21]. Della Valle et al. mostraram uma 
sensibilidade de 25% em seu estudo (18). Mais recentemente, 
George et al. alcançaram uma sensibilidade de 50%, apesar do 
fato destes espécimes terem sido avaliados por um patologista 
altamente especializado [17]. Os esfragaços microbiológicos 
intraoperatórias não são recomendados pela sua sensibilidade 
muito baixa [22-24]. Consideramos que uma combinação de va-
riáveis   diagnósticas disponíveis deva ser avaliada para determi-
nar o estado de infecção de um paciente antes da reimplantação. 
O cirurgião deve confiar nesta estratégia e no julgamento clínico 
para prosseguir com a reimplantação.
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QUESTÃO 3: A normalização dos marcadores sorológicos é necessária antes da artroplastia de 
reimplantação, realizada como parte de uma troca em dois tempos?

RECOMENDAÇÃO: Não. Espera-se uma tendência ao declínio na proteína C-reativa (PCR) e velocidade de hemosedimentação (VHS), 
mas ainda reconhecemos que existem certos casos em que a reimplantação possa ser realizada apesar dos níveis anormais de VHS e PCR. 
Cirurgiões não devem esperar completa normalização dos marcadores inflamatórios, pois isso pode não ocorrer em alguns pacientes e/
ou levar um longo período de tempo.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS:  Concordam: 95%, Discordam: 4%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Entre os esforços para melhorar a eficácia da revisão de in-

fecção articular periprotética (IAP) em dois tempos estão os de 
identificar infecção persistente, pelo uso de marcadores infla-
matórios primários e secundários, antes da reimplantação. 

Um declínio nos níveis de VHS e PCR em conjunto com a 
ausência de sinais clínicos de infecção são frequentemente con-
siderados como uma indicação de que é seguro prosseguir com o 
reimplante. Ghanem et al. [1] demonstraram que, em pacientes 
com infecção recorrente, os níveis médios de VHS e PCR, antes 
do segundo tempo, foram semelhantes aos dos pacientes cuja 
infecção foi tratada com sucesso. Da mesma forma, Kusuma et 
al. [2] não encontraram diferenças significativas nos resultados 
dos testes entre os grupos persistentemente infectados e não 
infectados antes do segundo tempo de cirurgia. Em ambos os 
estudos, os autores construíram uma revisão retrospectiva com 
a intenção de determinar um valor específico de VHS, PCR, ou 
ambos que poderiam ser usados   para detectar infecção contínua 
antes da reimplantação. Eles descobriram que tal valor não po-
deria ser determinado e que a VHS e PCR daqueles com e sem 
infecção foram semelhantes.

Os níveis de VHS e PCR persistentemente elevados, no mo-
mento do reimplante, foram encontrados em 54% e 21% dos pa-
cientes, respectivamente. Além disso, Shukla et al. [3] relataram 
que os níveis médios de VHS e PCR diminuiu significativamente 
entre os estágios, mas permaneceu elevado em 62,5 e 27,5% dos 
pacientes nos quais a infecção foi erradicada. 

Kubista et al. [4] não encontraram diferenças estatistica-
mente significativas entre os valores médios para PCR ou VHS 
antes da ressecção ou reimplantação, comparando o grupo falha 
no tratamento com o grupo controle. 

Um estudo observou que havia uma tendência fraca entre o 
nível dos marcadores inflamatórios antes da reimplantação e o 
resultado subsequente na artroplastia total do joelho (ATJ) sub-
metidos a artroplastia de revisão em dois tempos [5]. Em um 
estudo semelhante, para artroplastia total de quadril (ATQ), não 
houve associação entre o sucesso do segundo tempo e os níveis 
de reimplantação e pré-reimplantação da VHS e PCR poderiam 
ser detectados [6]. Da mesma forma, os valores não diferiram 
entre os grupos com falha ou sucesso em uma série relatada por 
Mortazavi et al. [7] Assim sendo, a evidência disponível sugere 
que os marcadores sorológicos não são os únicos fatores a orien-
tar o cirurgião para o momento apropriado de reimplantação. 
Enquanto alguns autores defendem a espera até a normalização 
dos marcadores inflamatórios da VHS e PCR [8–11], muitos 
outros [12–16] dependem de uma tendência descendente dos 
marcadores antes de prosseguir a reimplantação. Nesses casos, 
em que a diminuição constante dos valores não são observados, 
alguns preferem promover a troca de espaçadores ao invés da 
reimplantação [17,18]. O nível de marcadores inflamatórios 

pode permanecer elevado em pacientes com condições infla-
matórias que podem mascarar o quadro [19,20]. Os marcado-
res de inflamação ainda devem ser medidos em pacientes com 
condições inflamatórias tanto para fins de diagnóstico de IAP 
como também determinar o tempo de reimplantação. George et 
al. [21] analisaram a utilidade diagnóstica do VHS e PCR para 
detectar, no momento do segundo estágio, infecção persistente 
em pacientes com artrite inflamatória. No momento do reim-
plante, VHS e PCR permaneceram elevados acima do proposto 
pela Sociedade de infecção musculoesquelética (MSIS) em mui-
tos pacientes com artrite inflamatória. Os autores, no entanto, 
concluíram que marcadores sorológicos persistentemente eleva-
dos não devem ser sempre presumidos como resultado da artrite 
inflamatória subjacente e poderia sugerir uma infecção contínua 
[21].

Estudos prévios examinaram o papel de outros marcadores 
sorológicos para infecção. Um desses marcadores é a Interleuci-
na-6 (IL-6) que demonstrou ser altamente preditivo de IAP em 
pacientes submetidos a cirurgia de revisão em um estudo [22]. 
Um valor sérico de corte de 8 pg/ml é um sinal de ausência de 
infecção e talvez uma indicação para reimplante. Outros estudos 
não conseguiram comprovar o valor para citocinas séricas, mas 
sugeriram que, se tais marcadores quando mostram uma tendên-
cia de baixa, entre os dois tempos, pode fornecer um guia im-
portante para os médicos monitorarem a resposta ao tratamento 
[23] Recentemente, o dímero-D sérico foi relatado como tendo 
um grande potencial para o diagnóstico de IAP [24]. A utilida-
de deste teste para otimização do momento de reimplantação 
está sendo avaliada e os resultados preliminares apresentados na 
Reunião anual da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédi-
cos (AAOS), pelos mesmos autores, pareceram encorajadores. 

Em relação à análise do fluido sinovial, Zmistowski et al. 
[25] postularam que a análise de fluido sinovial, mesmo que de 
utilidade pouco clara, pode detectar IAP persistente antes da 
reimplantação. Shukla et al. [3] observaram que a contagem de 
glóbulos brancos (WBC) poderia identificar infecção com um 
valor de corte de 3.000 células/μL. Pelo contrário, Muhlhofer et 
al. [26] não conseguiram estabelecer valores de corte para PCR, 
leucócitos, contagem de leucócitos e porcentagem de polimorfo-
nucleares (PMN), observando que nenhum marcador confiável 
foi indicativo de persistência de infecção. A PCR e os leucócitos 
foram freqüentemente encontrados elevados, quando a infecção 
foi controlada.

Um biomarcador sinovial com grande promessa é a estera-
se leucocitária (EL). Um estudo de Kheir et al. descobriu que 
um teste LE positivo (definido como ++) no momento do reim-
plante era indicativo de infecção persistente e previu uma falha 
posterior com grande precisão [27]. Outro recente estudo da 
mesma instituição, de Tarabichi et al. [28], postulou que a aná-
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lise da EL, quando usada em conjunto com a triagem sorológica, 
é um teste poderoso de cuidados para o diagnóstico de IAP e 
tempo de reimplantação. Com base nas evidências disponíveis, 
vale a pena considerar o uso de tiras de EL no momento da reim-
plantação, que pode fornecer aos cirurgiões informações analí-
ticas adicionais e definitivas. Com base nas evidências atuais, os 
marcadores séricos de inflamação, VHS e PCR, não se acreditam 
que sejam confiáveis   por si só na determinação da presença de 
infecção. É nossa compreensão e recomendação que esses mar-
cadores ainda devem ser monitorados entre os dois tempos e um 
declínio em seu valor procurado antes de prosseguir com reim-
plante. O valor da VHS e da PCR sérica como marcador para 
o tempo de reimplante pode ser melhorado se o resultado da 
análise do fluido sinovial, em especial utilizando o teste de fita 
EL, e possivelmente outros marcadores séricos, como dímero-D, 
sejam combinados. Há uma necessidade de estudos futuros para 
identificar o marcador mais apropriado que pode ser indicativo 
de infecção persistente.
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QUESTÃO 4: Qual é a importância da abstinência de antibiótico por duas semanas antes da reim-
plantação?

RECOMENDAÇÃO: Desconhecido. Não há evidências conclusivas para apoiar a necessidade ou a duração ideal da abstinência de antibi-
ótico antes da reimplantação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 7%, Abstenção: 1% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A artroplastia de revisão em dois tempos continua a ser o 

método preferido de tratamento para infecções articulares pe-
riprotéticas crônicas (IAPs) nos Estados Unidos e na Europa. 
Tradicionalmente, o procedimento envolve a remoção de todo o 
material estranho e um período de seis semanas de tratamento 
antibiótico subsequente. Antes da reimplantação é costume im-
plementar um intervalo de 14 dias sem antibióticos, conhecido 
como abstinência da medicação, destinado a permitir a “emer-
gência” da infecção residual [1]. Durante este período, testes 
sorológicos e aspiração sinovial são geralmente realizadas para 
garantir que a infecção está sob controle antes de prosseguit 
com o reimplante. No entanto, sua implementação como opção 
terapêutica permanece controversa [2] devido a que a falta do 
tratamento antibiótico sistêmico após seis semanas, pode levar 
à persistência de uma infecção e ao desenvolvimento de várias 
sepas bacterianas resistentes aos fármacos. 

Além disso, a precisão dos testes sorológicos e aspiração 
sinovial sob antibioticoterapia sistêmica em curso é discutível. 
Ghanem et al. [3] e Spangehl et al. [4] relataram que os dados 
sobre o valor dos marcadores sorológicos e aspiração sinovial 
entre os tempos foram publicados usando coortes heterogêne-
as, curtos períodos de acompanhamento e tratamento livre de 
intervalos antibióticos. Enquanto isso, alguns estudos sugeriram 
a pausa do abandono do antibiótico sistêmico após seis semanas 
em favor da administração contínua de antibiótico [5,6].

Bejon [7] et al. (2010) relataram retrospectivamente 152 
pacientes com infecção articular periprotética (IAP) que foram 
tratados com revisão em dois tempos com uma taxa de suces-
so de 83% durante um acompanhamento mediano de 5,7 anos; 
isso está dentro do intervalo relatado de taxas de sucesso [7]. A 
reimplantação foi precedida por um tratamento sem antibióticos 
pelo período de duas semanas em 88% dos casos. Contudo, a 
microbiologia foi positiva em 3 de 18 pacientes (16%) sem um 
período de duas semanas sem antibióticos em comparação com 
18 dos 134 pacientes (13%) com duas semanas de período sem 
antibióticos. No reimplante, mais articulações do joelho foram 
positivas do que articulações do quadril, apesar de serem me-
nos frequentemente positivas na excisão no primeiro tempo. Es-
paçadores foram utilizados em todas as revisões da articulação 
do joelho; no entanto, raramente eram usados   para os quadris 
(13%). Eles não usaram aspiração, mas aguardaram durante o 
período de duas semanas sem antibióticos e decidiram se reali-
zariam o reimplante com base no quadro clínico aparente. Mui-
tos desbridamentos inesperados, após o primeiro tempo, foram 
realizados sem descontinuar os antibióticos. Eles concluiram 
que não havia evidências apoiando um período sem antibiótico 
antes da reimplantação e rotina microbiologica na reimplanta-
ção. Os autores não encontraram evidências para apoiar a imple-
mentação de uma abstenção de antibiótico. 

Müllhofer [5] et al. (2018) examinaram 112 pacientes que 
eram positivos para IAP pelos critérios da Sociedade de Infecção 

Musculoesquelética (MSIS), incluindo 45 pacientes com artro-
plastia total do quadril (ATQs) e 67 com artroplastia total do jo-
elho (ATJ). Eles trataram todos os pacientes com um protocolo 
de dois tempos usando um espaçador móvel de polimetilmeta-
crilato (PMMA) após um intervalo de 14 dias sem antibióticos 
durante o qual os marcadores sorológicos (proteína C-reativa 
(PCR) e leucócitos) e aspiração sinovial (contagem de leucóci-
tos (WBC), percentagem de polimorfonucleares (PMN) e cul-
tura microbiológica), e os desfechos foram comparados com os 
de seguimento em longo prazo (seguimento médio, 27 meses; 
intervalo de 24 a 36 meses). Eles não identificaram nenhum 
marcador confiável que sugeria a persistência em longo prazo 
de uma infecção. A PCR e os leucócitos estavam frequentemente 
elevados, embora a infecção estivesse controlada. Os marcado-
res séricos normalizados não excluíram a persistência de uma 
infecção durante o período de acompanhamento.

A análise da contagem leucocitária sinovial e do percentual 
de PMN não suportam sua conhecida confiabilidade diagnóstica 
antes do primeiro tempo. Os autores ressaltaram que a análi-
se microbiológica do fluido sinovial foi muitas vezes enganosa 
devido a análises falso-positivas das culturas microbiológicas, 
o que resultou em sobretratamento. Além do que, eles enfati-
zaram a necessidade de tratamento antibiótico de alta qualida-
de, incluindo antibióticos biofílicos, sem qualquer abstenção 
antibiótica, por razões de diagnóstico. Além disso, sugeriram 
que a confiabilidade de marcadores séricos aumenta se o tempo 
entre o primeiro e o segundo estágio se prolonga até 6 meses 
ou um ano, sendo responsável por resultado funcional pobre e 
aumento da carga psicossocial [3,5]. 

Em contraste, Janz [8] et al. (2016) relataram notavelmente 
alta sensibilidade (95%) com baixa especificidade (20%) para a 
PCR sérica na predição da persistência de infecção na artroplas-
tia de ressecção em quadris sem espaçadores de PMMA. Em seu 
grupo de estudo, o intervalo entre a remoção de um implante 
e o desempenho do implante no segundo tempo foi de vários 
meses no grupo Girdlestone, enquanto as coortes de Müllhofer 
[5], Kusuma et al. [9] e Ghanem et al. [3] exibiram uma linha 
do tempo padronizada com uma investigação diagnóstica de oito 
semanas após a explantação. 

Boelch [6] et al. (2018) analisaram retrospectivamente 92 
aspirações antes da reconstrução articular planejada durante as 
revisões em dois tempos com espaçadores de quadril. A IAP foi 
diagnosticada de acordo com as Diretrizes de Prática Clínica 
pela Sociedade de Doenças Infecciosas de América. 

A duração média da cirurgia índice para a remoção da próte-
se foi de 58,75 meses (mediana, 14,38 meses). No estudo, 47,8% 
das remoções da prótese foram revisões primárias e 57,6% eram 
homens. Além disso, a média de idade na remoção da prótese 
foi de 67,46 anos e o índice de massa corporal (IMC) médio foi 
de 29,8 kg/cm2. Um espaçador articulado (91,3%) ou de artro-
plastia de ressecção (8,7%) foi implantado de acordo com a pre-
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ferência do cirurgião. Espaçadores foram moldados à mão com 
um pino Steinman como um endosqueleto. Além disso, Palacos 
R + G e 2 g de vancomicina por 40 cm3 do pacote foram roti-
neiramente aplicados. Se culturas pré-operatórias de aspiração 
não exibissem crescimento, a antibioticoterapia foi iniciada em 
combinação de um aminoglicosídeo com uma cefalosporina.

Em caso de detecção bacteriana, a antibioticoterapia foi mo-
dificada de acordo com a recomendação de um microbiologista. 
Neste estudo, a duração média da administração de antibiótico 
por via intravenosa foi de 18,5 dias, seguido de um ciclo de anti-
bioticoterapia oral por uma média de 17,0 dias. 

A duração combinada média da antibioticoterapia foi de 
34,4 dias, e a abstenção média da droga foi de 15,3 dias. Preci-
samente, 72,8% das aspirações entre os dois tempos foram rea-
lizadas após uma abstinência das drogas de pelo menos 14 dias. 
A aspiração foi realizada sob condições estéreis. Seus resultados 
mostraram que nem a cultura do fluido sinovial nem a contagem 
de leucócitos sinoviais na aspiração entre os dois tempos, duran-
te a revisão em dois tempos do quadril com um espaçador, foi 
consistente como abordagem padrão para descartar a persistên-
cia da infecção. 

Assim, os autores preferiram a reconstrução ou troca de 
espaçadores sem qualquer interrupção da antibioticoterapia sis-
têmica, sendo a aspiração fortemente desencorajada durante a 
troca em dois tempos e em vez disso, recomendam considerar 
uma PCR alta antes da remoção da prótese e reconstrução suges-
tivas de um risco aumentado de persistência da infecção. Nossa 
revisão de literatura destaca que um fator único não poderia ser 
usado isoladamente para avaliar o sucesso de artroplastia de re-
visão em dois tempos na eliminação da infecção. 

Assim, devemos confiar em uma combinação de: avaliação 
clínica, exames de imagem, testes sorológicos e biópsias para 
determinar o tempo de reimplantação. Além disso, parece ha-
ver poucas evidências para adiar a reimplantação até que todos 
os marcadores sorológicos estejam normalizados, o que, talvez, 
pode levar a incapacidade prolongada e, finalmente, causam 
contraturas de partes moles e maior perda óssea [3].
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QUESTÃO 5: Qual é a precisão diagnóstica da aspiração articular de um espaçador de cimento 
em conjunto com a avaliação clínica, exames de imagem, testes sorológicos e biópsias? Deveriam 
eles ser rotineiramente realizados antes da reimplantação?

RECOMENDAÇÃO: A precisão diagnóstica da aspiração articular antes da reimplantação não é conhecida. Nenhum dos parâmetros usa-
dos para diagnosticar infecção periprotética articular (IAP), e seus respectivos limiares, foram determinados para aspiração. A decisão 
de realizar a aspiração deve ser feita com base no índice de suspeita de infecção persistente e individualizada.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 4%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Até hoje, nenhum dos métodos diagnósticos para a IAP de-

monstrou especificidade ou sensibilidade de 100% [1]. Portan-
to, um método diagnóstico que envolve uma combinação de ava-
liação clínica, exames de imagem, bem como testes de aspiração 
e biópsias, deve ser estabelecido para confirmar o diagnóstico 
de IAP. A artroplastia de revisão em dois tempos é comparável 
à artroplastia de troca em tempo único em que todos os com-
ponentes são removidos no momento da cirurgia. Em contraste 
com as artroplastia de revisão em um tempo, na cirurgia em dois 

tempos um dispositivo de liberação de antibiótico (espaçador) é 
implantado localmente e antibióticos sistêmicos administrados 
por via intravenosa por quatro a seis semanas, com abstinencia 
de antibiótico de duas a oito semanas antes do reimplante para 
confirmar a eliminação da infecção [2–4] e para garantir que 
as amostras coletadas para cultura microbiana na reimplantação 
não dessem resultados negativos devido ao uso prévio de anti-
bióticos [4]. 

O procedimento de reimplantação em dois tempos para o 
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manejo da artroplastia total do joelho (ATJ) infectada foi des-
crita pela primeira vez por Insall et al. [5] em 1983. Segundo 
eles, o primeiro estágio inclui a remoção de todos os os materiais 
estranhos à articulação. Depois disso, o desbridamento de todos 
os tecidos moles e osso, sinovectomia, irrigação e fresagem dos 
canais medulares são realizadas. Após a preparação das articula-
ções, as perolas de cimento com antibióticos e/ou um espaçador 
estático ou articulado são inseridos, seguido pelo fechamento 
das partes moles e da pele. Em seguida, são prescritos antibióti-
cos por um longo período de tempo. Antibióticos intravenosos 
são mais comumente usados   e são selecionados com base nas 
sensibilidades dos organismos infectantes, conforme as culturas 
microbiológicas pré e intraoperatórias [5]. 

Em 2000, Mont et al. [6] conduziram um estudo prospecti-
vo envolvendo 34 pacientes que haviam sido submetidos à aspi-
ração antes do reimplante, quatro semanas após a suspensão da 
administração de antibióticos. Os autores concluíram que cultu-
ras de aspirados de joelho tinham 75% de sensibilidade, 100% de 
especificidade, 100% de valor preditivo positivo e 97% de valor 
preditivo negativo.

Beckerom e Stucky [7] (2006) estudaram as culturas de 
fluido de aspiração de 68 joelhos infectados em 67 pacientes; 
eles relataram 32 verdadeiros positivos, 17 verdadeiros negati-
vos, 6 falsos positivos e 13 falsos negativos e concluíram que 
a aspiração pré-operatória tinha um valor preditivo positivo de 
71% e um valor preditivo negativo de 74%. Eles afirmaram que o 
resultado positivo da aspiração pode indicar infecção da prótese. 
Contudo, um resultado negativo não exclui a infecção, e deve-se 
considerar uma infecção por Staphylococcus coagulase-negativo 
em tais casos. 

Meermans e Haddad [8] (2010) acompanharam prospec-
tivamente 120 pacientes com infecção assumida de artroplastia 
total, incluindo 64 com artroplastia total do quadril (ATQ) e 56 
com ATJ. Todos os pacientes tinham sido submetidos a aspira-
ção com cultura e biópsia. Eles inferiram que a sensibilidade foi 
de 83% para aspiração, 79% para biópsia e 90% para a combi-
nação de ambas as técnicas. A especificidade foi de 100% para 
aspiração, biópsia e sua combinação. Suas precisões gerais foram 
84%, 81% e 90%, respectivamente. Eles concluíram que a rotina 
de aspiração deve ser seguida por uma biópsia na investigação 
da sepse articular. 

Lonner et al. [9] (2001) publicaram um estudo de 34 próte-
ses de joelho infectadas, em que a aspiração foi realizada para a 
detecção de infecção persistente antes da reimplantação e após a 
conclusão de um curso de antibióticos de quatro a oito semanas. 
Eles concluíram que a aspiração do joelho após a artroplastia de 
ressecção teve sensibilidade e valor preditivo positivo de zero, 
um valor preditivo negativo de 75% e uma especificidade de 
92%. Afirmaram ainda que um resultado negativo da aspiração 
articular, após artroplastia de ressecção, pode não necessaria-
mente excluir infecção atual. O intervalo médio livre de antibió-
ticos em todos os pacientes foi de 20 dias; pacientes com resul-
tados falso-negativos de aspiração tiveram intervalo médio sem 
antibiótico de 11,5 dias em comparação com 26 dias entre todos 
os outros pacientes.

Além disso, o estudo realizado por Ghanem et al. [10] 
(2009) relatou que um resultado negativo de aspiração do joelho 
não excluiu infecção. Eles observaram aspiração falso-negativa 
em 15% de seus casos, semelhante ao relatado por Lonner [9] 
et al. 

Sanchez-Sotelo et al. [11] (2009) focaram na sobrevivên-
cia livre de infecção em longo prazo, e durabilidade mecânica; 
eles retrospectivamente revisaram 168 pacientes (169 quadris) 
com artroplastia infectada, todos apresentando ATQs reimplan-
tadas em dois tempos, de 1988 a 1998. Na segundo tempo, o 
componente femoral foi fixo com cimento ósseo carregado com 
antibiótico em 121 quadris, enquanto os outros componentes 
femorais e todos os componentes acetabulares não foram ci-

mentados. 
O tempo mínimo de seguimento foi de 2 anos (média de 

7 anos; intervalo 2–16 anos). No seguimento mais recente, 12 
quadris (7,1%) sofreram reoperação por reinfecção, e 13 qua-
dris (7,7%) foram revisados   por soltura asséptica ou osteólise. 
Soltura asséptica ocorreu em um ou ambos os lados da articu-
lação em 24 quadris (14,2%). As taxas de sobrevivência sem 
reinfecção e falha mecânica aos 10 anos foram 87,5% e 75,2%, 
respectivamente. Dezenove quadris luxaram e oito foram sub-
metidos a revisão por instabilidade. Os procedimentos em dois 
tempos incluíram a remoção de todos os componentes protéti-
cos, cimento (se presente) e todos os corpos estranhos seguidos 
por antibioticoterapia endovenosa e reimplante tardio de ATQ. 
Eles aplicaram um espaçador feito de polimetilmetacrilato e an-
tibiótico em 31 quadris, enquanto os restantes dos quadris fo-
ram submetidos à artroplastia de ressecção no intervalo de tem-
po entre a remoção e reimplantação do implante. 

Nos 23 quadris com culturas intraoperatórias negativas, in-
fecção foi diagnosticada com base na patologia intraoperatória 
positiva (13 quadris), purulência franca (nove quadris, seis com 
patologia positiva), aspiração pré-operatória positiva (14 qua-
dris, sete com patologia positiva) e/ou evidência macroscópica 
de infecção. A duração média de antibioticoterapia endovenosa 
foi de 6 semanas (variação de 3-18 semanas). A duração media-
na do intervalo entre a ressecção e reimplante foi de 9,4 meses 
(variação de 3-18 meses). Após o reimplante, antibióticos foram 
suspensos quando as culturas transoperatórias foram finaliza-
das, exceto em 16 pacientes (16 quadris) com antibioticoterapia 
de supressão oral. 

Kusuma et al. [12] (2011) determinaram a sorologia (veloci-
dade de hemosedimentação (VHS) / proteína C-reativa (PCR)) 
e aspiração (contagem de leucócitos sinoviais (WBC)) como 
parâmetros preditivos para determinar o momento apropriado 
para o segundo tempo de reimplantação. Estes foram compara-
dos quando da interrupção do tratamento antibiótico, antes do 
procedimento de segundo tempo. A contagem de leucócitos no 
líquido sinovial foi considerada o indicador mais confiável de 
resolução da infecção. No entanto, os pesquisadores não conse-
guiram lançar delineamentos definitivos indicativos de infecção 
persistente. 

Newman et al. [13] avaliaram retrospectivamente 77 qua-
dris submetidos a aspiração antes do reimplante em segundo 
tempo e encontraram uma sensibilidade de 30% e especificidade 
de 100% na detecção de infecção. Similarmente, Preininger et 
al. [14] descobriram que as culturas da aspiração pré-reimplan-
tação tinham uma alta especificidade (100%), mas baixa sensi-
bilidade (21%). 

Embora a maioria dos estudos relata uma alta especificidade 
em relação às culturas, a utilidade de outros testes de aspiração é 
menos clara. Shukla et al. [15] descobriram que as contagens de 
leucócitos tinham uma área sob a curva (AUC) de 0,91 no ponto 
de corte de 3.528 células/μL (sensibilidade de 78%; especifici-
dade de 96%), enquanto a contagem percentual de neutrófilos 
(PMN)% teve uma AUC de 0,81 em cut-off de 79% (sensibili-
dade, 78%; especificidade, 82%). Newman et al. [13] relataram 
uma sensibilidade e especificidade de 47% e 87% para as conta-
gens de leucócitos (AUC = 0,67) e 76% e 80% para PMN% (AUC 
= 0,78), respectivamente nos limiares de 3.000 cels/μL da Socie-
dade de infecção musculoesquelética (MSIS) e 80% de PMN%. 
Eles também descobriram que quando qualquer um dos resulta-
dos da aspiração foram positivos para infecção (WBC> 3.000 cé-
lulas/μL ou PMN%> 80 ou cultura positiva), a aspiração teve um 
bom desempenho (AUC = 0,82). Além disso, eles descobriram 
que baixar o limiar da contagem de leucócitos melhorou signifi-
cativamente a sensibilidade (47-76%), diminuindo ligeiramente 
a especificidade (87-78%). Pelo contrário, Hoell et al. [16,17] 
relataram má performance diagnóstica para contagem de WBC 
em seus dois estudos (AUCs de 0,37 e 0,56), embora o ponto de 
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corte obtido tenha sido próximo de 1.000 células/μL. Kheir et 
al. [18] descobriram que o teste da esterase leucocitária (EL), 
realizado no fluido sinovial, teve sensibilidade e especificidade 
de 26% e 100%, respectivamente (AUC = 0,56) para detectar in-
fecção persistente. Eles também descobriram que um teste EL 
positivo foi associado ao risco aumentado de reinfecção após a 
cirurgia de reimplantação. 

A maioria dos estudos foi realizada de forma retrospectiva 
causando um viés inerente na seleção de pacientes e eram de 
baixa qualidade [19]. Uma grande preocupação ao interpretar os 
estudos é a utilidade da aspiração e a incerteza quanto ao teste 
padrão ouro para diagnosticar infecção persistente. Muitos es-
tudos comparam os resultados da aspiração com culturas intra-
-operatórias, histologia ou outros marcadores no momento da 
reimplantação, enquanto alguns estudos comparam-se às falhas 
subsequentes, após o reimplante. A quantidade insuficiente de 
fluido (punção seca) é outra preocupação durante as aspirações 
pré-operatórias em espaçadores [13]. As vezes, na condição de 
punção seca, lavagens salinas são realizadas para se obter fluido. 
Newman et al. [13] compararam a precisão da aspiração realiza-
das com e sem lavagem salina, e constataram que a contagem de 
leucócitos sinoviais e PMN% foram notadamente afetados pela 
lavagem, enquanto os resultados da cultura foram menos susce-
tíveis à lavagem. 

Em resumo, parece que as culturas obtidas antes do segundo 
tempo planejado são úteis para detectar a infecção persistente. 
Um paciente com cultura positiva provavelmente se beneficiará 
de um desbridamento adicional. No entanto, uma cultura nega-
tiva não exclui infecção persistente e marcadores adicionais, clí-
nicos e laboratoriais, devem ser considerados nesses pacientes. 
Contagens de leucócitos e PMN% têm demonstrado boa utilida-
de diagnóstica, embora o corte para WBC possa ser menor que 
o limite da MSIS. 

É bem conhecido que os fatores mais importantes a favor da 
aspiração de rotina é a sua confiabilidade, baixo custo e simplici-
dade de aplicação em um ambulatório. Dados os estudos [8,12] 
com Nível II, estudos diagnósticos enfatizando a precisão do 
diagnóstico da aspiração do espaçador de cimento após uma abs-
tenção de drogas na literatura, nós concluimos que a aspiração 
de um espaçador de cimento em conjunto com avaliação clínica, 
exames de imagem, testes sorológicos e biópsias tem alta preci-
são diagnóstica e pode ser realizada antes da reimplantação com 
base no índice de suspeita de infecções persistentes [20,21].
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QUESTÃO 6: Quais medidas intraoperatórias podem ser utilizadas no momento da reimplanta-
ção para ajudar na tomada de decisões e reduzir o risco de recorrência subsequente?

RECOMENDAÇÃO: No período intraoperatório, a biópsia de congelação e o teste da fita de esterase leucocitária (EL) podem ser usados 
como medidas para a tomada de decisão, durante a reimplantação.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 66%, Discordam: 25%, Abstenção: 9% (Maioria Simples, Consenso Fraco)

JUSTIFICATIVA
O processo de tomada de decisão intraoperatória para o 

reimplante deve ser baseado em medidas que são rápidas (de-
vido a restrições de tempo), precisas, para reduzir o risco de 
recorrência e de forma confiável para que as medidas possam 
ser reproduzidas em muitos cenários.

Biópsia de congelação (BC)
As BCs intraoperatórias têm sido usadas   como um indica-

dor rápido e preciso de infecção durante o reimplante devido 
à alta especificidade. A maioria dos estudos recomenda a sus-
pender a reimplantação na presença de resultados positivos. No 
entanto, há um debate em relação ao ponto de corte ideal para o 
número de polimorfonucleares (PMNs) por campo de alta po-
tência e se este deve ser uma análise quantitativa ou qualitativa. 
A principal razão pela qual a BC não é universalmente aceita 
como um marcador de tomada de decisão é a sua confiabilidade. 
A BC continua a ter uma baixa sensibilidade (entre 25 - 50%) 
na presença de infecção [1-5]. A BC também depende de um 
serviço altamente especializado, patologista com experiência, o 
que é evidente em um estudo publicado por George et al. onde, 
mesmo na presença de um patologista altamente treinado, a 
sensibilidade atingiu apenas 50% [5]. Gram e colorações para 
fungo têm sensibilidades muito baixas [6–8] e, portanto, não 
são recomendadas.

Esterase Leucocitária (EL)
O teste da fita de EL tem as vantagens de ser rápido, preciso 

e confiável. Isto é apoiado por vários estudos publicados recen-
temente e uma meta-análise [9–22]. Essas publicações mostram 
que a EL tem sensibilidade que varia de 49% a 95%, e uma es-
pecificidade que varia de 82 a 100%. Alguns trabalhos também 
mostraram um valor preditivo positivo (VPP) de 71,5 a 100%.

Uma das limitações observadas com a EL, sendo um en-
saio colorimétrico, foi o potencial para leituras imprecisas na 
presença de uma amostra sanguinolenta. Um estudo recente de 
Li X et al. [23] mostrou que quando uma amostra de sangue é 
centrifugada, a EL continua a ter excelente sensibilidade e es-
pecificidade (92 e 93,1%, respectivamente), tornando-se ainda 
um teste muito confiável para tomada de decisão intraoperató-
ria. Outra preocupação quando a EL começou a ser amplamente 
utilizada foi a sua precisão na presença de reacções tissulares lo-
cais adversas (RATL), denominada metalose. Tischler et al. [12] 
demonstraram que a EL combinada com PMN% foi confiável em 
descartar a infecção em 92,9% dos casos avaliados.

Alfa-defensina
O teste da alfa-defensina como um biomarcador sinovial 

confiável para o diagnóstico de infecção foi introduzido por 
Deirmengian et al. [14] Desde então, novas técnicas foram de-
senvolvidas para alcançar resultados semelhantes de maneira 
mais rápida. Alfa-defensina de imunoensaio de fluxo lateral 

[24–31] são mais rápidos e têm uma sensibilidade que varia 
de 64,7 - 94,5%, uma especificidade com um intervalo de 87 - 
99,6%, um valor preditivo positivo (VPP) de 74,6 - 98,1% e um 
valor preditivo negativo (VPN) de 83,7 a 98,2%. No entanto, al-
guns estudos [29,30] demonstraram que o teste de imunoensaio 
realizado nas instalações do laboratório é mais preciso do que a 
técnica de fluxo lateral e fornece sensibilidade que varia de 83,6 
a 97,1%, com faixas de especificidade de 97 a 100%, VPP varia 
de 94,9 a 100% e o VPN varia de 89,9 a 98,2%. Assim como a EL, 
outros fatores podem afetar a precisão do teste da alfa-defensi-
na. A especificidade e o VPP podem diminuir na presença de 
RATL [24] e artropatias por deposição de cristais [31].

Interleucinas
Outra técnica de imunoensaio de fluxo lateral utilizada para 

o diagnóstico de IAP envolve as interleucinas, especificamente 
a Interleucina-6 (IL-6). Este teste intraoperatório permite uma 
avaliação rápida das citocinas no interior do fluido sinovial. Esta 
técnica já está em uso com uma especificidade aceitável, mas 
uma sensibilidade relativamente baixa. Contudo, quando a IL-6 
é medida em laboratório com técnicas de radioimunoensaio, ela 
é mais precisa [32]. 

Apesar de ter essas técnicas inovadoras e testadas pelo tem-
po, o cirurgião continua a confiar em uma combinação de testes 
pré-operatórios, julgamento clínico intra-operatório e interpre-
tação dessas medidas intraoperatórias para decidir se é seguro 
prosseguir com a reimplantação e evitar o risco de recorrência 
da IAP.
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QUESTÃO 7: Qual é a precisão do diagnóstico da biópsia de congelação (BC) durante a cirurgia 
de reimplantação? Quais limiares devem ser usados neste contexto?

RECOMENDAÇÃO: Existe literatura adequada, revisada por pares, para apoiar dois dos limiares diagnósticos no diagnóstico de infecções 
periprotéticas do quadril e do joelho: 5 neutrófilos (PMNs) em cada um dos pelo menos 5 campos microscópicos de alta potência (400X) 
(HPF) ou 10 PMNs em cada um de pelo menos 5 HPFs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 83%, Discordam: 10%, Abstenção: 7% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Um método comum de tratamento da infecção periprotética 

do quadril ou joelho é a troca em dois tempos [1], mas pode 
ser difícil determinar se, e quando a infecção foi adequadamen-
te tratada e se a articulação infectada está pronta para receber 
um novo implante. Os testes comumente usados   para ajudar a 

diagnosticar a infecção na artroplastia de revisão, como os testes 
de sorologia, cultura microbiológica e contagem de células com 
diferencial de aspirado de fluído articular pode ter sido influen-
ciado pela cirurgia prévia, bem como por  um espaçador conten-
do antibiótico e, assim pode não ter o mesmo valor preditivo de 
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quando são aplicados na artroplastia de revisão [2]. 
     Um dos poucos testes que podem ser realizados duran-

te a reimplantação ou artroplastia de revisão é a interpretação 
de uma biópsia de congelação do tecido periprotético. Nesse 
contexto, a presença de inflamação aguda, como caracterizado 
por neutrófilos (granulócitos neutrofílicos, leucócitos polimor-
fonucleares (PMNs), sugere infecção em curso [3-6]. O bloco 
de tecido do qual essa seção foi preparada é então fixada em 
formalina e processada, juntamente com amostras adicionais de 
tecido como uma “seção permanente” a ser interpretada um dia 
ou dois depois. Como uma regra, quanto maior a concentração 
tecidual de neutrófilos, mais provavelmente a articulação está 
infectada, mas há controvérsias sobre o melhor limiar para aju-
dar a diagnosticar ou descartar a infecção. Várias revisões siste-
máticas identificaram suporte adequado a estudos de alta quali-
dade para os limiares de 5 ou mais neutrófilos em cada um dos 
5 HPFs ou 10 ou mais neutrófilos em cada um dos 5 HPFs para 
apoiar o diagnóstico de infecção [3,7] no momento da revisão 
da artroplastia. Vários outros limites também foram sugeridos 
[8,9] e os resultados da BC também demonstrou boa correlação 
com os critérios da Sociedade de infecção musculoesquelética 
(MSIS) para infecção periprotética [4]. Contudo, poucos estu-
dos abordaram a precisão das BCs para diagnosticar infecção no 
segundo tempo do reimplante de uma revisão em dois tempos 
para infecção periprotética conhecida.

Em 1999, Della Valle et al. [10] publicaram um estudo re-
trospectivo de 64 pacientes (33 mulheres e 31 homens) subme-
tidos à artroplastia de ressecção para infecções periprotéticas 
dos quais as BCs foram obtidas. As artroplastias de ressecção 
foram obtidas com média de 40 meses após a artroplastia e o 
reimplante ocorreu em média 19 semanas depois. O limiar para 
sugerir infecção foi de 10 PMNs em cada um dos pelo menos 5 
HPF. Casos com menos de 5 PMN em cada um dos 5 HPF fo-
ram interpretados como negativos. Nenhum dos casos teve mais 
de 5, mas menos de 10 PMNs por HPF. Como é prática comum 
em patologia, campos microscópicos representavam áreas de 
concentração máxima de neutrófilos, não a média geral de toda 
a seção. Dos 64 pacientes, dois com BCs positivas, mas um foi 
negativo na revisão das seções permanentes. 61 dos 62 pacien-
tes com BCs negativas também foram negativas na revisão de 
seções permanentes. Quatro pacientes foram considerados in-
fectados; os restantes 60 pacientes tiveram culturas e histologia 
negativas. Os resultados estão resumidos na Tabela I e indicam 
sensibilidade de 25% (a BC detectou uma de quatro infecções 
persistentes), 98% de especificidade, 50% de valor preditivo 
positivo (VPP), 95% valor preditivo negativo (VPN) e 94% de 
precisão.

 George et al. publicaram dois estudos retrospectivos tes-
tando o uso de BCs e histologia permanente para diagnosticar 
a infecção na reimplantação. O primeiro [11] buscou comparar 
a acurácia diagnóstica da BC em comparação com os critérios 
de infecção do MSIS [12] e para testar o uso dos critérios BC 
e MSIS para prever falha clínica da reimplantação. O estudo 

identificou 79 pacientes submetidos a revisão em dois tempos 
para artroplastia infectada (38 joelhos e 41 quadris) e tinham 
registros adequados para avaliar os critérios da MSIS, e tinham 
resultados e seguimento mínimo de 1 ano. Os pacientes foram 
submetidos ao segundo tempo do procedimento em duas eta-
pas, após pelo menos seis semanas de antibióticos, e as amostras 
intraoperatórias no momento da reimplantação foram obtidas 
para avaliação histológica e microbiológica. Houve 48 homens e 
31 mulheres. O limiar para interpretar uma BC como infectada 
incluiu 5 ou mais PMNs em 3 ou mais, 400X de campos de alta 
potência (baseados em campos com concentração máxima de 
PMN). Observe que este limiar requer menos campos do que 
o normalmente recomendado, por isso pode ser esperado ter 
maior sensibilidade, mas menor especificidade do que se 5 ou 
mais HPF fossem utilizados. Os resultados da BC foram compa-
rados ao padrão de referência, que para esta parte do estudo foi 
baseado nos critérios da MSIS. Os resultados mostraram sensibi-
lidade de 56%, especificidade de 94%, VPP de 50%, VPN de 94% 
e 90% de acurácia (Tabela I). 

Reconhecendo que a artrite reumatóide pode complicar a 
interpretação de testes sorológicos e outros testes para infec-
ção na reimplantação, George e co-autores também analisaram 
a utilidade das BCs e histologia permanente para diagnosticar 
infecção na reimplantação em pacientes com artropatia inflama-
tória subjacente [13]. Identificaram 47 revisões (39 pacientes) 
com artropatia inflamatória confirmada, e compararam os re-
sultados da interpretação da BC, e a interpretação das secções 
permanentes correspondentes com a presença ou ausência de 
infecção persistente, conforme definido pelos critérios da MSIS 
na reimplantação planejada do segundo tempo. O limiar para 
histologia positiva foi o mesmo que em seu estudo anterior: 5 ou 
mais PMN em pelo menos 3 HPF. Os resultados da BC mostra-
ram sensibilidade de 56%, especificidade de 95%, VPP de 73%, 
VPN de 97% e precisão de 87%. Dos 120 espécimes analisados   
por seções congeladas e permanentes, havia apenas quatro dis-
crepâncias. Em cada um, a seção permanente foi interpretada 
como positivo (infectado) enquanto a BC foi interpretada como 
negativa, embora nem todos tenham sido clinicamente relevan-
tes, porque alguns casos tiveram outras BCs positivas. Em última 
análise, as seções permanentes tiveram dois resultados falso po-
sitivos e um falso negativo, enquanto as BCs tiveram dois falsos 
positivos e quatro falsos negativos. Portanto, os resultados das 
seções permanentes foram: sensibilidade de 89%, especificidade 
de 94%, VPP de 80%, VPN de 97% e acurácia de 94% (Tabela I).

Embora os resultados relatados sejam variáveis, a maioria 
dos estudos indicou que a interpretação de uma BC na revisão de 
artroplastia tem bom VPN (isto é, neutrófilos ausentes susten-
tam a ausência de infecção) [10], mas essa observação depende 
em parte da amostragem. Em 2010, um Comitê de Diretrizes 
Práticas da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos 
(AAOS) encontraram publicação adequada da literatura de alta 
qualidade para apoiar dois dos limiares de diagnóstico: 5 neu-
trófilos em cada um dos 5 HPFs (de concentração máxima de 

[10]*

[11]**

[13] (PS)**

[13] (PS)**

VPP, Valor Preditivo Positivo; VPN, Valor Preditivo Negativo; FS, Frozen Sections; PS, Secções permanentes * Limiar: 10 PMN in cada um dos 
(pelo menos) 5 campos de alta magnificação. ** Limiar: 5 PMN em cada um dos (pelo menos) 3 campos de Alta magnificação. 

64

79

47

47

25%

50%

56%

89%

98%

94%

95%

94%

50%

50%

73%

80%

95%

94%

97%

97%

94%

90%

87%

94%

Referências Casos Sensibilidade Especificidade VPP VPN Acurácia

TABELA 1. Resultado de estudos mostrando valores similares obtidos de secções de congelação em artroplastia primária
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tecido), ou 10 neutrófilos em cada um dos 5HPFs [14]. Com 
um limiar mais baixo para neutrófilos espera-se maior sensibi-
lidade e menor especificidade (aumento dos diagnósticos falso-
-positivos) [15]. Embora a maioria dos estudos tenha mostrado 
a sensibilidade dos dois limiares serem equivalentes, alguns es-
tudos relataram maior especificidade se forem considerados 10 
neutrófilos em vez de 5 [16]. Reconhecendo que nenhum teste 
tem uma especificidade e sensibilidade perfeitas, a importância 
clínica do reconhecimento da infecção periprotética é alta o su-
ficiente para que alguns cirurgiões prefiram maximizar a sensi-
bilidade, mesmo com ligeiro custo de especificidade. Por exem-
plo, Kwiecen et al. [4] recentemente relataram sensibilidade de 
73,7% e especificidade de 98,8% para uma BC obtida na artro-
plastia de quadril e joelho, utilizando um limiar de 5 neutrófilos 
em apenas 3 ou mais HRFs (o mesmo limiar usado em ambos os 
estudos George et al. descrito acima). 

Como observado acima, os limites usados   para suportar a 
presença ou ausência de infecção periprotética foram relatados 
principalmente de espécimes obtidos na artroplastia primária 
de revisão. Pacientes com infecção periprotética conhecida são 
frequentemente tratados com procedimento em dois tempos e 
acredita-se que a cirurgia e a presença de um espaçador conten-
do antibiótico possa alterar os resultados dos testes comumente 
usados para diagnosticar infecção, incluindo marcadores soroló-
gicos, aspiração articular com contagem de células, culturas mi-
crobiológicas e possivelmente histologia [2,17,18]. Embora pou-
cos estudos publicados tenham incluído informações suficientes 
para documentar a sensibilidade e a especificidade de diferentes 
limiares diagnósticos para reconhecer a infecção persistente no 
segundo tempo de uma operação em dois tempos, para infecção 
conhecida, os resultados resumidos aqui mostram valores seme-
lhantes aos relatados para BCs obtidas na artroplastia primária. 
Estudos adicionais, incluindo o uso de colorações especiais e 
testes moleculares rápidos são necessários para ajudar a docu-
mentar uma infecção persistente ou uma resolução adequada de 
infecção no momento da reimplantação.
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QUESTÃO 8: Os pacientes com infecções articulares periprotéticas (IAPs) causadas por Myco-
bacterium tuberculosis (TB) devem ser submetidos a abstinência antimicrobiana típica de duas 
semanas, antes da reimplantação?

RECOMENDAÇÃO: Não existem evidências apoiando a abstinência antimicrobiana de duas semanas antes do reimplante. Pacientes com 
IAP causada por TB não precisam ter a abstinência de duas semanas de drogas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 88%, Discordam: 6%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A tuberculose é uma causa rara de IAPs, cujo manejo não é 

claramente padronizada [1,2]. Isto pode ser devido à baixa sus-
peita clínica e à dificuldade no diagnóstico desta entidade [3]. 
A literatura reflete essa infrequência com poucas publicações, 
sendo a maioria relatos de casos [2,4-14]. McCullough et al. [14] 
foram os primeiros a descrever o envolvimento de uma articula-
ção protética devido à tuberculose. Eles hipotetizaram que isso 
ocorreu durante um estado bacterêmico depois da reativação de 
tuberculose latente. Este e outros relatos mostraram que o con-
trole de infecção pode ser alcançado após tratamento cirúrgi-
co e farmacológico, embora nenhuma conclusão possa ser feita 
quanto a formalização e padronização do tratamento.

É importante notar que na maioria das publicações, o tra-
tamento concentra-se principalmente na quimioterapia anti-TB 
associada a intervenção cirúrgica com ou sem remoção da pró-
tese. O tratamento cirúrgico tem sido visto como controverso 
e às vezes não realizado [9]. O manejo farmacológico é seme-
lhante ao administrado no envolvimento extra-articular da TB. 
A literatura contém apenas uma revisão sistemática, que incluiu 
15 pacientes, todos os quais receberam agentes quimioterápicos 
de 2 a 4 agentes anti-TB (rifampicina (RMP), isoniazida (INH), 
etambutol (EMB) e pirazinamida (PZA)) por pelo menos seis 
meses (variação de 6 a 24 meses), após o diagnóstico [7]. Trinta 
e três por cento dos pacientes (5 de 15) foram submetidos a 
tratamento incluindo desbridamento e retenção da artroplastia, 
enquanto 20% (3 de 15) foram submetidos à artroplastia de re-
visão em 2 tempos, para os quais a quimioterapia anti-TB foi 
continuada até o momento de reimplantar [10,11]. De acordo 
com a última publicação que também incluiu 66 pacientes, o 
tratamento médico com quimioterapia anti-TB variou de 4 a 39 
meses, assim como no tipo e número de drogas [13]. Entretanto, 
56,1% dos pacientes (37 de 66) receberam pelo menos 12 meses 
de tratamento. O tratamento cirúrgico variou de desbridamento 
17% (11 de 66), desbridamento e troca de polietileno 8% (5 de 
66), revisão em 2 tempos em 23% (15 de 66) para remoção da 
prótese seguida de artrodese 33% (22 de 66).

A quimioterapia anti-TB, juntamente com a intervenção ci-
rúrgica, parece ser necessária para o manejo da IAP causada pela 
TB. A duração ideal do tratamento antibiótico para estes pacien-
tes não é conhecida, mas a maioria acredita que pelo menos qua-
tro meses de tratamento deva ser instituído para pacientes com 
IAP por TB. Além disso, é fundamental garantir que pacientes 
com IAP causada por TB não tenham nicho extra-articular de 
infecção. Dado o fato de que a IAP por TB possa ser considera-
da uma doença crónica, consideramos que qualquer estratégia 

para assegurar o controle da infecção ou erradicação deve ser 
tentado.
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FATORES RELACIONADOS 
AOS PATÓGENOS 

SEÇÃO 3

JUSTIFICATIVA
Patogenicidade é a capacidade de um agente em causar do-

ença. O grau que um microorganismo patogênico pode causar 
uma doença infecciosa é determinado pela sua virulência. Vários 
fatores determinam a virulência de bactérias, como a cápsula 
bacteriana, presença de proteínas adesinas, enzimas degradati-
vas, toxinas e mecanismos de eliminação por escape das defesas 
do hospedeiro (por exemplo, invasão intracelular e sobrevivên-
cia ou produção de biofílme). Além disso, a suscetibilidade do 
hospedeiro a uma infecção também depende do seu estado imu-
nitário e da presença de corpo estranho [1]. O tipo de fator (es) 
de virulência expresso (s) participam da apresentação clínica 
da doença. Em geral, microorganismos considerados altamen-
te virulentos tendem a causar infecções agudas (por exemplo, 
Staphylococcus aureus, estreptococos ou bacilos gram-negativos 
(GNB)) [2]. Em contraste, os patógenos com menor virulência 
são associados às infecções crônicas (por exemplo, Cutibacte-
rium acnes (C. acnes), Staphylococcus epidermidis e outros esta-
filococos coagulase-negativos (CoNS)) [2]. Contudo, quais os 
fatores de virulência de uma bactéria tornam-se expressos e em 
que grau, depende muito da presença de estímulos ambientais 
específicos [3]. Por esta razão, abordaremos essa questão de 
duas maneiras; 1) avaliamos se a diferença na virulência entre 
diferentes micro-organismos (por exemplo, microorganismos 
classicamente altamente virulentos versus microorganismos de 
baixa virulência) afeta o resultado do tratamento, e 2) avaliamos 
se o grau de virulência, expresso em uma espécie, afeta o resul-
tado do tratamento.

Grau de Virulência entre Microrganismos Diferentes e sua 
Relação com o Resultado

Foi realizada uma pesquisa na PubMed para IAP tardia agu-
da/hematogênica e IAP crônica em relação ao desfecho do tra-
tamento. Todos os artigos relevantes foram triados para inclusão 
e as referências foram verificadas para artigos adicionais. O nú-
mero total de pacientes foi contado em ambos os grupos e uma 
taxa de sucesso para todos os pacientes foi calculada (Tabela 1) 
[4–19]. Para IAPs tardias, 16 estudos foram incluídos. De 948 
pacientes, a taxa de sucesso com desbridamento, antibióticos 
e retenção de implantes (DARI) foi de 56% (intervalo de 35 a 
94%). Para IAP crônicas, uma metanálise (incluindo 62 estu-
dos) e 6 estudos publicados depois disso foram incluídos [19-

25]. Dos 4.570 pacientes com IAP crônica, a taxa de sucesso do 
tratamento foi de 90% (intervalo de 87 a 100%) em um tempo 
ou procedimentos de revisão em 2 tempos. 

O resultado de infecções agudas e crônicas é influenciado 
por muitos fatores, sendo a grande diferença devido à estraté-
gia cirúrgica usado para IAP aguda versus crônica - troca versus 
ausência de troca da prótese, respectivamente. Devido à hetero-
geneidade nos métodos de tratamento, não é possível concluir 
se os piores resultados observados em infecções agudas são 
devidos à virulência das bactérias. Existem poucos estudos que 
avaliam microrganismos de alta versus baixa virulência usando a 
mesma abordagem cirúrgica. Fink et al. estudaram 39 pacientes 
com IAP precoce e 28 pacientes com infecções hematogênicas 
agudas todas as quais foram tratadas com DARI e seguidas por 
um mínimo de dois anos para investigar a taxa de sucesso na er-
radicação da infecção [27]. Não houve diferença nos resultados 
entre a infecção causada por patógenos de maior virulência (S. 
aureus, Estreptococos, enterococos, GNB) quando comparados 
aos patógenos de menor virulência (CoNS e anaeróbios como 
C. acnes) [27]. Outros autores também compararam os resulta-
dos entre IAP por S. Aureus e CoNS. Um estudo retrospectivo 
examinou IAPs tratadas com antibioticoterapia supressora [28], 
enquanto outro investigou o resultado de IAP de S. aureus ver-
sus IAP de CoNS tratados com revisão em um ou dois tempos 
[29]. IAP hematogênica aguda e precoce tratada com DARI e 
IAP crônica do joelho tratada com diferentes modalidades cirúr-
gicas também foram examinadas na literatura. Nenhum destes 
estudos encontrou uma diferença significativa na taxa de suces-
so após um seguimento mínimo de 3 a 24 meses [4,5,13–16]. 
Alguns autores descreveram ainda pior prognóstico em pacien-
tes com IAP causada por CoNS [4]. Estes achados sugerem que a 
virulência não é um fator de risco para resultados na IAP.

Existem alguns estudos observacionais que propõem que 
as espécies de Staphylococcus estão associadas à recorrência ou 
persistência de infecção, devido à alta capacidade de formação 
de biofilme, observada neste gênero [30-32]. Outros sugeriram 
que, o S. aureus em particular, está associado a um desfecho pior 
do que outros microrganismos gerais após DARI [5,6,33,34] 
bem como após revisão em dois tempos [35]. No entanto, outros 
estudos não observam diferenças significativas nos resultados 
de infecções estafilocócicas em geral [36-38].

Autores: Henk Scheper, Marjan Wouthuyzen-Bakker, Juliana Matos, Arana Stanis Schmaltz, Julia Herkenhoff Carijo

QUESTÃO 1: A virulência (baixa ou alta) do organismo infectante afeta o tratamento das infec-
ções articulares periprotéticas (IAPs) hematogênicas agudas ou crônicas?

RECOMENDAÇÃO: Atualmente não há evidências mostrando que a virulência de um organismo infectante afeta o tratamento da IAP 
hematogênica ou crônica.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 69%, Discordam: 27%, Abstenção: 4% (Maioria Simples, Consenso Fraco)
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Wouthuyzen-Bakker 2018 [26]
 
Lora-Tamayo 2017 [7] 

Akgün 2017 [8] 

Tande 2016 [9] 

He 2016 [10] 

Koh 2015 [11] 

Holmberg 2015 [13] 

Puhto 2015 [12] 

Koningsberg 2014 [5] 

Geurts 2013 [14] 

Lora-Tamayo 2013 [15] 

Kuiper 2013 [4] 

Rodriguez 2010 [16] 

Byren 2009 [6] 

Giulieri 2004 [17] 

Everts 2004[18]
 

TOTAL

IAP: Infecção articular periprotética; DARI: debridamento, antibiótico e retenção do implante.

340

242

16

35

11

20

12

35

42

6

52

32

50

12

17

16

948

55%

59%

69%

74%

82%

55%

75%

46%

76%

83%

35%

59%

48%

83%

78%

94%

56%

Dados não publicados

Somente Estreptococos

Somente Estreptococos

Somente bacteremia S. aureus, sobrevida 2 anos 62%

--

--

--

--

--

--

Somente Estafilococos

--

--

Somente quadris

--

Somente Estreptococos, só 1 paciente com cura 
microbiológica formal

Artigo, Ano N Taxa de Sucesso Comentários

TABELA 1. IAP aguda tardia/hematogênica tratada com DARI

Beswick 2014 [19]

Singer 2012 [21] 

Jenny 2013 [22]

Haddad 2015 [23] 

Tibrewal 2014 [24] 

Zahar 2016 [20] 

Gooding 2011 [25]

TOTAL 

ATJ: Artroplastia total de joelho

4.197

63

47

38

50

70

115

4570

90%

95%

87%

100%

98%

93%

88%

90%

Meta-análise com 62 estudos e reimplantação em um ou dois 
tempos. Subanálise de 11 estudos com 1.225 pacientes em 

somente um tempo: sucesso 91,4%

Somente reimplantação em um tempo para ATJ

Somente reimplantação em um tempo para ATJ

Somente reimplantação em um tempo para ATJ

Somente reimplantação em um tempo para ATJ

Somente reimplantação em um tempo para ATJ

Reimplantação em dois tempos para ATJ

Artigo, Ano N Taxa de Sucesso Comentários

TABELA 2. IAP crônica tratada com reimplantação em um ou dois tempos cirúrgicos
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Grau de Virulência nas Mesmas Espécies e sua Relação com 
o Resultado

Estímulos ambientais desempenham um grande papel na 
expressão do fenótipo de fatores de virulência [3]. Por exem-
plo, foi demonstrado que a quantidade de magnésio presente no 
meio ambiente do S. aureus determina a regulação crescente ou 
decrescente de genes específicos de virulência [15]. Os fenóti-
pos resultantes foram mostrados estar associado aos diferentes 
desfechos de infecção em um modelo murino [15]. Além disso, 
há muito debate sobre quais determinantes de virulência do S. 
aureus são os principais responsáveis   pela gravidade da infecção 
em osteomielite [4,14,16]. Embora alguns estudos identifiquem 
determinantes de virulência ou estirpes bacterianas envolvidas 
nas infecções osteoarticulares [6,13,16,17], poucos avaliaram 
se a presença ou ausência desses fatores de virulência na IAP 
determinam o resultado do tratamento [6,17,18]. A pesquisa 
bibliográfica revelou três estudos que examinaram a virulência 
dentro de uma espécie em relação ao desfecho clínico [4,15,16].

Tande et al. avaliaram o desfecho de IAPs causadas por va-
riantes de pequenas colônias de estafilococos (SCV), um fenó-
tipo que tem sido associado com a persistência intracelular e 
formação de biofilme [28]. Apesar da hipótese geral de que esse 
fenótipo é responsável pela persistência e infecções recidivan-
tes, o insucesso do tratamento foi de 23,7% em IAPs causados   
pela SCV em comparação com 30,7% de falha em IAP por estafi-
lococos com um fenótipo normal (p = 0,51) resultando em uma 
razão de risco de 0,78 (IC, 0,36-1,69) [28]. O segundo estudo 
realizado por Post et al. observou uma clara relação entre o grau 
da formação de biofilmes de cepas de S. epidermidis e evolução 
clínica de 104 pacientes com infecções relacionadas ao disposi-
tivo ortopédico [39]. Fraca formação de biofilme estava asso-
ciada a uma taxa de cura de 82%, enquanto a formação de um 
forte biofilme foi associada a uma taxa de cura de 66,7% [39]. 
Essa diferença, entretanto, não foi estatisticamente significativa. 
Fortes formadores de biofilme foram primariamente observados 
como possuidores do gene icaA (proteína de adesão intracelular 
associada à formação de biofilme) mas a presença ou ausência 
do gene em si não estava relacionada com o resultado [39]. Em 
contraste, a presença do gene bhp (parede celular associado ao 
gene biofilme) foi relacionado à falha clínica, mas apenas para 
infecções do membro inferior (p = 0,023) [39]. Morgenstern et 
al. conduziram um estudo semelhante, no entanto, não encon-
traram relação entre a capacidade de formação de biofilme do S 
epidermidis e a taxa de cura (p = 0,076) [40].
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QUESTÃO 2: Existe alguma diferença no resultado do tratamento para infecções articulares pe-
riprotéticas (IAPs) causadas por um único organismo e  IAPs polimicrobianas?

RECOMENDAÇÃO: As IAPs polimicrobianas demonstram resultados de tratamento inferiores quando comparados com IAPs monomi-
crobianas. Este achado é verdadeiro para os pacientes tratados com irrigação e desbridamento e artroplastia de revisão em dois tempos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 3%, Abstenção: 0% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
IAPs não são incomuns, com uma taxa relatada entre 6 e 

37% [1–4]. Embora organismos comuns como o Staphylococcus 
aureus sejam comumente isolados nessas infecções, organis-
mos mais virulentos como espécies de Enterococcus, bacilos 
gram-negativos, Staphylococcus aureus resistentes à meticilina 
(MRSA) e bactérias anaeróbicas são mais comumente associa-
das a infecções polimicrobiana ao invés de infecções monomi-
crobianas [5]. Apesar da relativa frequência de IAPs polimicro-
bianas, existe pouca literatura sobre os resultados do tratamento 
de IAPs polimicrobianas e como elas se comparam às IAPs mo-
nomicrobianas. 

A literatura demonstra que as IAPs polimicrobianas têm 
resultados mais desfavoráveis   quando comparados com as IAPs 
monomicrobianas. Tan et al. demonstraram que pacientes com 
IAP polimicrobiana apresentaram maior taxa de falha (50,5%) 
e (31,5%), maiores taxas de amputação (OR 3,80, IC 95%, 1,34-
10,80), artrodese (OR 11,06; IC 95%, 1,27-96,00) e mortalidade 
(OR 7,88, IC 95%, 1,60-38,67) em comparação com pacientes 
com IAP monomicrobiana [6]. Da mesma forma, Wimmer et al. 
demonstraram que a taxa livre de infecção após dois anos foi de 
67,6% para infecções polimicrobianas vs. 87,5% para infecções 

monomicrobianas em uma série de 77 IAPs polimicrobianas [7]. 
Além disso, Marculescu et al. demonstraram que em dois anos 
a probabilidade cumulativa de sucesso de IAPs polimicrobianas 
foi de 63,8% (IC 95%, 43,8%-80,5%) e de IAPs monomicrobia-
nas foi de 72,8% (IC 95%, 63% - 80,9%). No entanto, essa dife-
rença não foi significativa. 

Os resultados parecem ser ruins para a IAP polimicrobiana, 
independentemente do tratamento cirúrgico. Tan et al. demons-
traram que a sobrevida livre de infecção para IAP polimicrobia-
na foi de 55,4%, 49,3% e 49,3% para revisão em dois tempos e 
43,2, 43,2 e 38,4% para desbridamento e irrigação (DARI) aos 2, 
5 e 10 anos [6]. Embora este resultado não tenha sido estatisti-
camente significativo, houve uma tendência para maior sucesso 
do tratamento (p = 0,164) para artroplastia de revisão em dois 
tempos. Em Marculescu et al. a sobrevida de 2 anos livre de falha 
de tratamento para IAPs polimicrobianas foi de 77,7% e 52,7% 
em comparação com 83,9% e 54% para IAP monomicrobiana 
para artroplastia de revisão em dois tempos e DARI, respectiva-
mente. Esta taxa foi maior, mas não estatisticamente significati-
va diferente do que a IAP polimicrobiana tratada com modalida-
des cirúrgicas semelhantes (p = 0,24 e p= 0,64) [5]. Bozhkova 
et al. também revelaram que o sucesso do tratamento após a 
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primeira etapa do procedimento em dois tempos foi conside-
ravelmente melhor (74,8%, n = 101) em pacientes com infec-
ção monomicrobiana enquanto apenas 27,8% (n = 15) no grupo 
polimicrobiano (p <0,0001) [8]. Além disso, eles descobriram 
que a presença de bactérias Gram negativas em IAP polimicro-
biana foi associada a maior falha se comparadas às IAPs poli-
microbianas causadas por patógenos gram-negativos quando foi 
de 61,5% em pacientes com infecção recorrente e apenas 26,7% 
em pacientes com sucesso no tratamento (p=0,03). Segundo da-
dos de Tornero et al., para DAIR a infecção polimicrobiana da 
prótese foi significativamente mais associada a falha na coorte 
global (59,3% vs. 40,7%, p = 0,036) [9]. Apenas um estudo não 
mostrou a diferença entre o desfecho da IAP polimicrobiana e 
monomicrobiana [10]. No entanto, isso pode ser explicado pelo 
número insuficiente de casos de IAP (apenas 15 casos) e pro-
priedades patogênicas (Cutibacterium acnes (C. acnes)) isolada-
mente ou em conjunto com estafilococos coagulase-negativos). 

Existem várias explicações para o aumento da taxa de falha 
em pacientes com IAP polimicrobiana. Primeiramente a drena-
gem e defeitos de pele estão associados às infecções polimicro-
bianas [5,6]. Também, as IAPs polimicrobianas estão associadas 
com organismos que são difíceis de tratar, como o enterococo 
e gram negativos [5,6,11] que foram associados aos piores re-
sultados [12,13]. Além disso, vários estudos demonstraram que 
pacientes com IAPs polimicrobianas têm comorbidades aumen-
tadas e são mais velhos do que os pacientes com IAPs monomi-
crobianas [5,6], o que provavelmente afeta sua capacidade de 
erradicar uma infecção.
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QUESTÃO 3: Existe alguma diferença no tipo de patógenos que podem causar infecções do sítio 
cirúrgico/infecções articulares periprotéticas (ISC/IAP) entre artroplastia de quadril e joelho?

RECOMENDAÇÃO: Há evidências limitadas para apoiar uma diferença no perfil do organismo causador de ISC e IAP entre artroplastia 
de quadril e joelho. Estudos isolados relataram uma prevalência aumentada de IAP estreptocócica e cultura-negativa em torno do joelho, 
enquanto IAP por Estafilococos, Pseudomonas e Enterococos, podem ser mais prevalentes ao redor do quadril. Trabalhos adicionais so-
bre a diferença de floras nestas respectivas regiões do corpo são necessários, pois podem determinar a seleção de antibióticos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 4%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Vários estudos investigaram o perfil de organismos que cau-

sam ISC e IAP após procedimentos ortopédicos com resultados 
variados. Estafilococos são os agentes mais comumente isolados 
em infecções protéticas ortopédicas. Segundo a literatura recen-
te, esses patógenos são a principal fonte de até 72% das infecções 
[5–8]. A resistência bacteriana tornou-se um problema significa-
tivo, alguns estudos relatando que até 27% das IAPs são causadas   
por organismos resistentes à meticilina [9,10]. A prevalência de 
resistência também aparece estar subindo [11].

A literatura publicada descreve o Staphylococcus aureus (S. 
aureus) como a principal causa de IAP após a artroplastia total 
[7,12,13]. Um estudo de 14 anos avaliando o perfil microbioló-
gico da IAP após revisão em 2 tempos, de 1998-2011, constatou 
aumento das taxas de infecção por S. aureus meticilina-resistentes 
(MRSA), Cutibacterium acnes (C. acnes) e Streptococcus viridans 
(S. viridans), sem alteração nos níveis de infecções gram positivas 
ou fungicas [14]. Outro estudo investigando 121 pacientes com 
diagnóstico de IAP após artroplastia total do joelho (ATJ) iden-
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tificou um aumento na prevalência de Staphylococcus coagulase-
-negativo (SCN) entre 1994 e 2008, enquanto o S. aureus pareceu 
diminuir [15]. Um estudo separado conduzido por Uçkay et al., 
avaliando resistência na infecção ortopédica por SCN durante um 
período de 13 anos, não identificou qualquer alteração nas taxas 
de resistência à meticilina com SCN [16].

Aggarwal et al. identificaram dois diferentes perfis de orga-
nismos quando comparados 772 casos de IAP do Instituto Ro-
thman nos Estados Unidos (EUA) à 898 casos na HELIOS ENDO-
-Klinik em Hamburgo na Europa [12]. O centro na Europa teve 
menos infecções por S. aureus (13,0% vs. 31,0%), mas mais IAP 
por SCN do que o local dos EUA (39,3 vs 20,2%). Houve também 
uma incidência significativamente maior de MRSA no centro dos 
EUA (48,1 12,8%; p <0,0001). No entanto, parece haver evidências 
conflitantes em relação ao aumento da prevalência de resistência 
na IAP [11]. 

A incidência de IAP afetando a ATJ em relação à artroplastia 
total do quadril (ATQ) foi estimada em 1-3% e 0,3-2%, respecti-
vamente [12–14]. Vários estudos examinaram o perfil dos orga-
nismos causando IAP após artroplastia, mas poucos identificaram 
qualquer diferença significativa no perfil entre as artroplastias de 
quadril e joelho. 

Pulido et al. notaram uma taxa maior de IAP em pacientes 
submetidos a ATJ (1,1%; 48/4.185) em comparação com ATQ 
(0,3%; 15/5.060; p <0,0001) [13]. Um estudo de 14 anos identifi-
cou um aumento linear de MRSA, S. viridans, e C. acnes causando 
IAP após artroplastia, de 1998 a 2011. No entanto, eles não iden-
tificaram nenhuma diferença entre os organismos que causam 
IAP na ATJ e ATQ (p> 0,05) [14]. Enterococcus foi encontrado 
na maioria das ATQs (68%), mas não foi considerado significativo 
após uma correção de Bonferroni comparando ATQ e ATJ [14]. 

Em um grande estudo multicêntrico, que avaliou o perfil de 
organismos causando IAP em dois centros acadêmicos diferentes, 
foi encontrado que os joelhos tiveram mais infecções com culturas 
negativas em um dos dois centros em comparação com os quadris. 
No entanto, não havia outra diferença significativa no perfil do 
organismo ao comparar quadris e joelhos [12]. Drago et al. avalia-
ram o perfil do organismo e as suscetibilidades aos antibióticos de 
429 pacientes diagnosticados com IAP, de 2013 a 2015, incluindo 
229 infecções no joelho e 200 no quadril. Mais uma vez, os autores 
não encontraram nenhuma diferença no perfil patogênico entre 
quadris e joelhos. Os estafilococos ainda foram os organismos 
predominantes afetando quadris e joelhos seguidos por Entero-
bacteriaceae e C. acnes. No entanto, a resistência à meticilina em 
SCN foi duas vezes mais prevalente em torno do joelho contra o 
quadril. O aumento da resistência aos glicopéptidos e fluoroquino-
lonas foi também observado em torno do joelho em comparação 
com o quadril [17]. Estudos futuros devem procurar investigar 
melhor essas diferenças potenciais nos organismos e nos perfis 
de resistência nos quadris e joelhos diagnosticados com ISC e IAP. 

Groff et al. examinaram recentemente 1.214 casos de IAP 
(501 quadris e 713 joelhos) ao longo de um período de 17 anos e 
encontrou diferenças significativas nos patógenos causando IAP 
no quadril e no joelho. Maior incidência de espécies estreptocó-
cicas (OR: 1,82, IC 95%, 1,23-2,67) e IAP com cultura negativa 
(OR 1,53; I C95%, 1,12-2,09), foram identificadas na ATJ em com-
paração com a ATQ. Em contraste, Pseudomonas (OR 2,123, IC 
95%, 1,04-4,34), Enterococcus (OR 1,72, IC 95%, 1,03-2,86), es-
pécies resistentes (OR 1,64, IC 95%, 1,19-2,25), Staphylococcus 
aureus (OR 1,40, 95% CI, 1,11-1,77) e organismos gram-positivos 
(OR1,37, 95% CI, 1,05-1,78) foram mais prevalentes nos quadris. 
Os autores sugeriram que a maior taxa de patogenos urogenitais 
associados a IAP nos quadris pode ter sido relacionada com a pro-
ximidade da incisão com as pregas flexoras e região da virilha.

Embora a maioria dos estudos não tenha demonstrado dife-
renças no perfil do organismo entre os quadris e os joelhos, alguns 
identificaram diferenças em padrões de virulência, taxas de cul-

tura negativas, bactérias urogenitais e fecais, bem como as taxas 
globais de IAP em comparação com a ATJ unilateral [12–14,17]. 
É importante continuar a delinear as diferenças no perfil dos or-
ganismos nesses locais anatômicos a fim de estabelecer protocolos 
adequados e selecionar antimicrobianos, consequentemente, isso 
pode ser responsável por possíveis diferenças na flora e pode mi-
tigar o risco de ISC/IAP.
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QUESTÃO 4: Existe alguma diferença no perfil dos organismos que causam as infecções articula-
res periprotéticas (IAPs) em diferentes países?

RECOMENDAÇÃO: Sim, existe uma diferença no perfil do organismo causando IAPs em diferentes países e regiões 
do mundo. Parece haver uma incidência maior de IAP causada por Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
(MRSA) nos Estados Unidos e na Austrália em comparação com a Europa.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 1%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Estratégias gerais para prevenir a ocorrência de IAPs se tor-

naram mais relevante nos últimos anos. Como uma recomenda-
ção do Consenso Internacional de Infecção Articular Peripro-
tética em 2013, profilaxia antibiótica cirúrgica com dose única 
ou por 24 horas de cefalosporina deve ser realizada. No entanto, 
antibióticos (profilático e terapêutico) devem ser selecionados 
para cobrir os patógenos frequentemente encontrados, que po-
dem variar regionalmente, nacional e internacionalmente (e po-
deria ser afetado também por outros fatores) e não simplesmen-
te ser administrado empiricamente.

Até o momento, vários autores descreveram a incidência 
bacteriana em séries isoladas de IAP com estudos únicos ou mul-
ticêntricos. No entanto, a comparação de perfis de organismos 
causadores de IAP entre países ou regiões do mundo foi avaliado 
por relativamente poucos estudos. 

Um estudo comparando os perfis de organismos entre os 
centros de referencia de IAPs nos Estados Unidos (EUA) (Ins-
tituto Rothman) e na Europa (HELIOS ENDO-Klinik) descobriu 
que a porcentagem de patógenos MRSA foi significativamente 
maior nos EUA do que na Europa [1]. Ademais, maior incidên-
cia de organismos mais virulentos foi encontrada na coorte de 
pacientes dos EUA neste estudo. Stefansdottir et al. e Phillips et 
al. em seu estudo também encontraram uma maior incidência 
de Staphylococcus coagulase negativa (SCN) e Streptococcus em 
comparação com Staphylococcus. aureus (S. aureus) dentro de 
vários registros europeus (Reino Unido (UK) e Suécia) [2,3].

Peel et al. [4] mostraram que os patógenos causadores de 
IAP diferem significativamente na Austrália em comparação com 
outros estudos relatados e regiões geográficas como os EUA, a 
Suécia e o Reino Unido. Em particular, as taxas de infecções po-
limicrobianas mostraram altas diferenças (36 vs. 14%), assim 
como o isolamento de MRSA (mais de 40% de todos os casos), 
quando comparadas aos relatos anteriores europeus e norte-a-
mericanos. 

Pakroo et al. [5] relataram variação geográficas similares 
em organismos causando infecções espinais em pacientes aten-
didos em um centro de terciário de referência no Reino Unido. 
A epidemiologia e a susceptibilidade aos antibióticos de bacté-
rias que causam infecções da pele e das partes moles mostraram 
variação geográfica (por exemplo, entre EUA, Alemanha, Itália 
e Espanha), diferenciando entre MRSA, Staphylococcus aureus 
meticilina-sensível (MSSA) e patógenos SCN [6]. Embora estes 
dados se relacionam predominantemente com infecções gerais 
da pele não podem ser facilmente transferidos para a IAP, tem 
sido bem aceito que tais infecções locais (no momento da cirur-
gia ou após) subsequentemente podem levar à IAP.

Além disso, foi demonstrado que infecções comunitárias 
por MRSA, em partes moles, tem uma incidência muito maior 
nos EUA em comparação com a Europa [7]. Enquanto um grande 
porcentual de infecções de partes moles seja causada por MRSA 

adquiridos na comunidade nos EUA, a taxa de infecção cutânea 
por MRSA adquirida na comunidade, apenas na Europa, repre-
senta entre 1 e 3% das infecções da ferida [8]. 

Junto com essa variabilidade geográfica, Anthony et al. [9] 
encontraram uma variabilidade sazonal de infecção do sítio ci-
rúrgico (ISC) na artroplastia total de joelho (ATJ) e artroplastia 
total do quadril (ATQ), com aumento de ISC entre 30 e 19% em 
pacientes com ATJ ou ATQ, respectivamente, nos meses de ve-
rão, sugerindo a possibilidade de que as condições de temperatu-
ra geográfica podem influenciar a incidência e etiologia da IAP. 
Esses dados foram extraídos de uma base de dados nacional dos 
EUA. Dados de vários estudos retrospectivos multicêntricos de-
monstraram que os organismos que causam IAP variam por país 
ou região do mundo. Um número crescente de IAPs está sen-
do causado por organismos mais virulentos e resistentes, como 
MRSA nos EUA e Austrália. Com a literatura carente de grandes 
estudos prospectivos, atribuímos uma recomendação moderada.
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INFECÇÃO ARTICULAR 
PERIPROTÉTICA FÚNGICA 
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QUESTÃO 1: Qual é o método ideal para diagnosticar a infecção articular periprotética (IAP) 
fúngica?

RECOMENDAÇÃO: O diagnóstico de IAPs fúngicas é estabelecido pela incubação de aspirados articulares ou amostras de tecido co-
letadas no intraoperatório, em meios de cultura especializados. Além disso, o isolamento de espécies de fungos pode levar até quatro 
semanas. No entanto, dadas as deficiências associadas ao uso de cultura, técnicas alternativas capazes de detectar fungos, como técnicas 
moleculares, podem ser usadas como adjuvantes.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 3%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

4.1. INFECÇÃO ARTICULAR PERIPROTÉTICA FÚNGICA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

JUSTIFICATIVA
As IAPs podem ser causados   por um número crescente de 

organismos infecciosos. Enquanto a grande maioria desses orga-
nismos são cocos Gram-positivos, organismos atípicos, como os 
fungos, também se mostraram associados com IAPs e apresen-
tam um desafio diagnóstico ainda mais difícil [1,2]. Na maior 
série publicada, 31 IAPs por fungos se apresentaram com iní-
cio indolente de inchaço das articulações e dor frequentemente, 
sem outro sintoma ou sinal sistêmico de infecção [3]. Em outra 
série, cerca de 50% dos pacientes que tinham IAPs fúngicas ti-
nham evidência radiográfica de soltura [4] e pode ser diagnosti-
cada erroneamente como soltura asséptica, especialmente para 
aqueles com marcadores séricos normais de inflamação [5]. 
Proteína C reativa sérica (PCR) e Velocidade de Hemosedimen-
tação (VHS) e a cintilografia óssea têm limitado valor para o 
diagnóstico de IAPs fúngicas [6-8]. Ainda que todos os testes 
acima mencionados ajudam a estabelecer a presença ou ausência 
de uma infecção, eles não fornecem informações sobre a identi-
dade do organismo causador da infecção.

Culturas perioperatórias, como do líquido sinovial aspi-
rado, bem como amostras intra-operatórias de tecido e swabs, 
foram consideradas padrões de diagnóstico para IAPs fúngicas 
[3,4,10,11]. Infelizmente, a cultura mostrou ter sensibilidade 
tão baixa quanto 50%. Dado que estes estudos foram avaliações 
da precisão global da cultura em diagnosticar IAP e não infec-
ções fúngicas especificamente, a cultura pode até ter um desem-
penho pior nas IAPs fúngicas [12–16]. Os fungos são notoria-
mente de difícil isolamento na cultura, devido a várias razões. 
Em primeiro lugar, a cultura de fungos requer o uso de meios 
especializados, com várias modificações necessárias para isolar 
espécies diferentes de fungos [17]. O meio de cultura universal 
para a maioria dos fungos é a infusão de agar de Sabouraud dex-
trose, cérebro e coração (BHI) ou BHI agar simples [18]. Um 
meio de cultura contendo sangue, tal como ágar BHI com 10% 
de sangue de ovelha melhora a sensibilidade ou recuperação de 
fungos dimórficos. Meios de culturas especiais são necessários 
para organismos exigentes, como o ágar de sementes de aves 
para Cryptococcus neoformans, ágar cromogênico para Candi-

da, meio de teste para dermatófitos e suplementação de ácidos 
graxos de cadeia longa para Malassezia furfur [19]. Em segundo 
lugar, a duração tradicional da cultura de fungos de crescimento 
lento requer quatro semanas ou mais. Um estudo de 3.036 cul-
turas de fungos mostrou que um período de incubação de duas 
semanas é suficiente para a detecção de leveduras ou fungos, 
enquanto que um período de incubação de quatro semanas é 
necessário para dermatófitos [18]. Dado o potencial para iden-
tificar um organismo fúngico até um mês após a artroplastia de 
ressecção, são necessários métodos mais rápidos de identifica-
ção de patógenos. A grande maioria das técnicas se concentra-
ram no sequenciamento do segmento 16S, uma região altamente 
conservada de DNA bacteriano que permite a identificação de 
bactérias em nível de espécies [15,20,21]. Assim, muitas dessas 
técnicas são incapazes de identificar organismos fúngicos, con-
tudo, o sequenciamento do segmento “Spacer Transcribed Inter-
nal”, uma sequência fúngica análoga ao segmento 16S [22,23], 
demonstrou sensibilidade de aproximadamente 90%, com um 
tempo de retorno de uma semana, o que é uma melhoria maciça 
sobre a cultura [24]. Em conclusão, a cultura continua sendo 
o principal método de identificação de organismos fúngicos no 
diagnóstico de IAP. No entanto, à luz das dificuldades associadas 
ao isolamento de organismos fúngicos, são necessárias técnicas 
alternativas. Técnicas capazes de detectar organismo fúngico, 
como o sequenciamento de nova geração (NGS), pode ser utili-
zado como adjuvante no diagnóstico da IAP fúngica.
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QUESTÃO 2: Pacientes com infecções articulares periprotéticas (IAPs) causadas por um fungo 
devem passar pela abstinência antimicrobiana típica de duas semanas antes do reimplante?

RECOMENDAÇÃO: Não há evidências conclusivas para apoiar o uso de um período de abstinência antimicrobiana antes do reimplante 
em caso de IAP fúngica tratada com revisão estagiada.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 5%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A revisão da literatura sobre IAPs fúngicas tratadas com 

revisão estagiada mostra apenas 8 estudos de coorte retrospec-
tivos (nível de evidência IV) e 13 relatos de casos (nível de evi-
dência V) (Tabela 1). Nós fomos capazes de encontrar apenas 
21 artigos (104 pacientes) em relação à IAP fúngica tratada com 
revisão de artroplastia em 2 tempos. Em 68 casos (de 14 estudos 
diferentes), uma abstinência de antibióticos de pelo menos duas 
semanas foi aplicada antes da reimplantação. Nenhuma absti-
nência de antibióticos foi prescrita em dois casos. Para o res-
tante dos 34 pacientes, não havia dados disponíveis sobre esse 
aspecto. Candida spp. (especialmente albicans ou parapsilosis) 
foi o principal agente causal. A maioria dos pacientes teve pelo 
menos seis semanas de tratamento antifúngico sistêmico após 
a primeira operação, em consonância com o Consenso Inter-
nacional em infecção periprotetica de 2013. Após o reimplan-

te, agentes antifúngicos continuaram por duas semanas a seis 
meses em seis estudos (69 pacientes). O agente mais utilizado 
foi o fluconazol. Entre revisados, a maioria dos autores parece 
preferir um período de abstinência de medicações de duas ou 
mais semanas antes do segundo tempo cirúrgico. Essa aborda-
gem é consistente com a conclusão do Consenso anterior em 
2013. Nenhum estudo compara os resultados das duas estra-
tégias diferentes. Em conclusão, a terapia antifúngica pode ser 
interrompida antes da reimplantação, mas não há evidências de 
alta qualidade para apoiar esta opinião.
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Abstinência

dos
Antifúngicos

Resultado
Duração do
Tratamento
Antifúngico

Intervalo entre
os tempos
cirúrgicos

TABELA 1. Estudos de coorte retrospectivas que abordam a recomendação da duração dos agentes antifúngicos sistêmicos para IAPs 
fúngicas tratadas com revisão em dois tempos.
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QUESTÃO 3: O debridamento, antibióticos e retenção de implantes (DARI) pode ser usado para 
tratar infecções articulares periprotéticas (IAPs) agudas por fungos?

RECOMENDAÇÃO: DARI tem uma taxa de falha relativamente alta em IAPs fúngicas, especialmente para pacientes imunocomprometi-
dos. DARI deve ser reservado para pacientes com IAP verdadeiramente aguda após uma artroplastia e em pacientes saudáveis (Tipo A). 
Se o DARI for realizado para IAPs por fungos, deve-se considerar a terapia de supressão antifúngica.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 5%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
As IAPs causadas   por patógenos fúngicos têm ocorrência 

rara, <1% de todas as IAPs [1]. Tratamentos cirúrgicos para IAPs 
fúngicas incluem DARI, artroplastia de revisão em um estágio e 
artroplastia de revisão em dois estágios. A dificuldade no trata-
mento de IAPs fúngicas pode ser atribuída à sua raridade, que 
reduz nossa compreensão desta entidade infecciosa e o estado 
frequentemente imunocomprometido de pacientes que desen-
volvem essas infecções primariamente. Apesar de que algumas 
considerações gerais foram alcançadas com as recomendações 
propostas pela Reuniao do Consenso International (CIM) e So-
ciedade de Doenças Infecciosas da América (IDSA) [2,3], mui-
tas questões relacionadas às IAPs fúngicas permanecem sem 
solução. A melhor opção de tratamento cirúrgico para pacientes 
com IAPs fúngicas, a dose e o tipo de antifúngicos para ser adi-
cionado ao espaçador de polimetilmetacrilato (PMMA), a dura-
ção ótima do tratamento antifúngico sistêmico e muitas outras 

questões ainda permanecem sem resposta. 
Além disso, apesar de contar com a possível explicação aci-

ma, a razão exata para os desfechos menos ideais de tratamento 
de IAPs fungicas permanece desconhecida. Sabe-se, no entan-
to, que pacientes com IAPs fúngicas frequentemente têm uma 
condição de imunocomprometimento, como diabetes mellitus, 
artrite reumatóide e câncer, que contribuem para a alta taxa de 
insucesso dos tratamentos [3]. Além do mais, a complexidade 
do biofilme fúngico se dá por ter uma estrutura altamente he-
terogênea em resposta às condições ambientais, tais como di-
ferenças no pH, disponibilidade de oxigênio e potencial redox, 
que poderiam também contribuir para os resultados subótimos 
do tratamento [4]. 

No geral, o DARI foi reportado como tendo uma falha rela-
tivamente alta em pacientes com IAP causada por organismos 
resistentes e hospedeiros imunocomprometidos.  O DARI como 
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opção cirúrgica para pacientes com IAPs fúngicas é questionável 
[5] e um estudo publicado no New England Journal of Medicine 
listou IAPs fúngicas como contra-indicação para DARI [6]. Uma 
pesquisa do Medline, PubMed, Embase, Web of Science e Meds-
cape revelaram não haver relatos sobre a utilização de DARI 
para IAPs agudas com fungos. A revisão da literatura inglesa de 
1979 a 2018 identificou 22 IAPs fúngicas submetidas a DARI 
[7-19]. Uma alta taxa global de insucesso (82%, 18 de 22) foi 
relatada para esses pacientes. Além disso, um estudo de Azzam 
et al demonstrou uma taxa de falha de 100% para sete pacientes 
em sua coorte submetidos a DARI [16]. Entre os sete pacientes 
que falharam, cinco artroplastia de ressecção foram necessárias 
e dois necessitaram de supressão crônica com fluconazol oral 
[16]. Além disso, Badrul et al. relataram um caso de IAP fúngica 
tratada com desbridamento e fluconazol oral por um ano. Mas 
a infecção nunca foi totalmente curada e uma infecção secundá-
ria por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 
foi desenvolvida [14]. Fabry et al. também relataram uma falha 
em um paciente que sofreu dois debridamentos e uma terapia 
antifúngica oral de oito meses [15]. No entanto, alguns relatos 
de caso demonstraram resultados de sucesso com um acompa-
nhamento mínimo de dois anos e todos eles exigiram um trata-
mento com antifúngicos de seis meses a um ano após a irrigação 
e desbridamento isolado [9,11,12,18,19]. 

Dado o fato da literatura não ser definitiva sobre esta ques-
tão e com base nos relatos disponíveis, recomendamos que o 
DARI para IAPs por fungos deve ser limitado àqueles com apre-
sentação precoce, boa cobertura tecidual, implantes bem fixa-
dos e pacientes saudáveis tipo A. Se o DARI for realizado para 
pacientes com IAPs fúngicas, supressão em longo prazo (seis 
meses ou mais) com agentes antifúngicos deve também ser con-
siderada.
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QUESTÃO 4: Quais antifúngicos, via de administração e duração do tratamento devem ser utili-
zados para tratar infecções articulares periprotéticas (IAPs) fúngicas?

RECOMENDAÇÃO: O fluconazol, por via oral e intravenosa, é atualmente o tratamento de escolha para as IAPs por fungos suscetíveis, 
incluindo as espécies de Candida que são responsáveis pela maioria dos casos de IAP fúngica. Formulações lipídicas de anfotericina B 
ou equinocandinas intravenosas são considerações secundárias, mas podem ser bem menos toleradas. Dados de cultura, incluindo sus-
ceptibilidades antifúngicas, devem ser usados para guiar a terapia. Revisão em dois estágios é atualmente o padrão ouro de tratamento. 
O tratamento antifúngico deve ser realizado por um período mínimo de tratamento de seis semanas. Após a revisão, o tratamento com 
fluconazol oral (400 mg por dia) deve ser mantido por três a seis meses, se bem tolerado.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 3%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
As IAPs fúngicas são incomuns, representando aproxima-

damente 1% das IAPs [1,2]. Espécies de Candida, em particular 
Candida albicans, são de longe o patógeno mais comum [1,3]. 
Infecção bacteriana concomitante pode ocorrer em até 20% dos 
casos [4]. Fatores de risco para IAPs fúngicas incluem imunos-
supressão, doença sistêmica e terapia antimicrobiana [5]. As in-
fecções por Candida estão associadas à formação de biofilme, 
que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento 
de IAPs [5,6]. Dada a infrequência de IAPs por fungos, não há 
padrão de orientações sobre o tratamento. A literatura atual 
contém séries retrospectivas de casos e relatos de caso. Não há 
ensaios clínicos randomizados, estudos prospectivos de coorte 
ou estudos caso-controle para orientar as decisões terapêuticas.

A  IAP por Candida foi tratada com sucesso com antifúngi-
cos como terapia isolada em vários relatos de casos [7,8]. Revi-
são em dois tempos, no entanto, é considerado o padrão atual 
de tratamento para o manejo cirúrgico da IAP fúngica, já que al-
tas taxas de falha foram relatadas com desbridamento primário. 
Desbridamento, antibióticos e retenção de implantes (DARI), 
bem como revisão em tempo único, demonstraram ter uma taxa 
de falha de até 50% [1,2,9,10]. Uma revisão em dois tempos com 
intervalo de terapia com antibióticos é consistente com as orien-
tações da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas (IDSA) 
para IAPs [11]. O papel do cimento ósseo/eluente antifúngico é 
controverso. O fluconazol não está atualmente disponível como 
um pó estéril. Ambos, a anfotericina B e o voriconazol podem 
ser adicionados ao cimento. Dados mostram que o voriconazol é 
mais eficazmente liberado do que a anfotericina B e que alcança 
e mantém alto nível de concentração intra-articular [12–17].

A terapia antifúngica sistêmica é administrada durante o 
intervalo com espaçador. As opções de tratamento incluem flu-
conazol (400mg (6mg/kg) VO/IV diariamente), uma equino-
candina (caspofungina 50 a 70mg IV, micafungina 100 mg por 
dia ou anidulafungina 100 mg por dia) ou formulação lipídica da 
anfotericina B (3-5 mg/kg IV por dia) [18]. A duração mínima 
da terapia antifúngica após a ressecção deve ser 6 semanas com 
até 12 semanas a serem consideradas. Cirurgia de revisão deve 
aguardar de três a seis meses na maioria dos casos [18,19]. A te-
rapia antifúngica deve ser descontinuada e a aspiração do espa-
çador articular deve ser negativa para a cultura antes da revisão. 
Após a revisão, fluconazol (200 mg a 400 mg VO diariamente) 
deve ser continuado durante o mínimo de seis semanas com até 
seis meses ou mais [2,5,18,20]. 

É esperado que a incidência de IAP fúngica suba, dado o 
aumento do número de artroplastias realizadas a cada ano [21]. 
Enquanto diretrizes específicas para o manejo da IAP fúngica 

ainda precisam ser estabelecidas, importantes considerações 
que incluem a confirmação do diagnóstico microbiológico, in-
cluindo teste de susceptibilidade antifúngica de fungos isolados, 
opções cirúrgicas com artroplastia de troca em dois tempos é 
atualmente favorecida, e o cimento antifúngico como eluente e 
terapia antifúngica sistêmica de longa duração.

REFERÊNCIAS

[1] Kuiper JWP, Van Den Bekerom MPJ, Van Der Stappen J, Nolte PA, Co-
len S. 2-stage revision recommended for treatment of fungal hip and 
knee prosthetic joint infections. Acta Orthop. 2013;84:517–523. doi:10
.3109/17453674.2013.859422.

[2] Azzam K, Parvizi J, Jungkind D, Hanssen A, Fehring T, Springer B, et 
al. Microbiological, clinical, and surgical features of fungal prosthetic 
joint infections: a multi-institutional experience. J Bone Joint Surg. 
2009;91:142–149. doi:10.2106/JBJS.I.00574.

[3] Henry MW, Miller AO, Walsh TJ, Brause BD. Fungal musculoskeletal 
infections. Infect Dis Clin North Am. 2017;31:353–368. doi:10.1016/j.
idc.2017.01.006.

[4] Tande AJ, Patel R. Prosthetic joint infection. Clin Microbiol Rev. 
2014;27:302–345. doi:10.1128/CMR.00111-13.

[5] Cobo F, Rodr.guez-Granger J, L.pez EM, Jim.nez G, Sampedro A, 
Aliaga-Mart.nez L, et al. Candida-induced prosthetic joint infection. 
A literature review including 72 cases and a case report. Infect Dis. 
2017;49:81–94. doi:10.1080/23744235.2016.1219456.

[6] Tsui C, Kong EF, Jabra-rizk MA. Pathogenesis of Candida albicans Biofi 
lm.Pathog Dis Adv Access. 2016:1–51. doi:10.1093/femspd/ftw018.

[7] Merrer J, Dupont B, Nieszkowska A, De Jonghe B, Outin H. Candida 
albicans prosthetic arthritis treated with fl uconazole alone. J Infect. 
2001;42:208–209. doi:10.1053/jinf.2001.0819.

[8] Tunkel AR, Thomas CY, Wispelwey B. Candida prosthetic arthritis: re-
port of a case treated with fl uconazole and review of the literature. Am 
J Med. 1993;94:100–103. doi:10.1016/0002-9343(93)90127-B.

[9] Jakobs O, Schoof B, Klatt e TO, et al. Fungal periprosthetic joint in-
fection in total knee arthroplasty: A systematic review. Orthop Rev. 
2015;7:1–5.doi:10.4081/or.2015.5623.

[10] Phelan DM, Osmon DR, Keating MR, Hanssen AD. Delayed reimplan-
tation arthroplasty for candidal prosthetic joint infection: a report of 
4 cases and review of the literature. Clin Infect Dis. 2002;34:930–938. 
doi:10.1086/339212.

[11] Osmon DR, Berbari EF, Berendt AR, Lew D, Zimmerli W, Steckelberg 
JM, et al. Diagnosis and management of prosthetic joint infection: clin-
ical practice guidelines by the infectious diseases Society of America. 
Clin Infect Dis. 2013;56. doi:10.1093/cid/cis803.

[12] Silverberg D, Kodali P, Dipersio J, Acus R, Askew M. In vitro analysis 
of antifungal impregnated polymethylmethacrylate bone cement. Clin 
Orthop Relat Res. 2002:228–231.

[13] Goss B, Lutt on C, Weinrauch P, Jabur M, Gillett G, Crawford R. Elution 
and mechanical properties of antifungal bone cement. J Arthroplasty. 
2007;22:902–908. doi:10.1016/j.arth.2006.09.013.

[14] Marra F, Robbins GM, Masri BA, Duncan C, Wasan KM, Kwong EH, et 
al. Amphotericin B-loaded bone cement to treat osteomyelitis caused 
by Candida albicans. Can J Surg. 2001;44:383–386.

Livro.indb   442 22/10/2019   11:12:30



Seção 4        Infecção Articular Periprotética Fúngica      443

[15] Rouse MS, Heijink A, Steckelberg JM, Patel R. Are anidulafungin or 
voriconazole released from polymethylmethacrylate in vitro? Clin Or-
thop Relat Res. 2011;469:1466–1469. doi:10.1007/s11999-010-1643-
7.

[16] Miller RB, McLaren AC, Pauken C, Clarke HD, McLemore R. 
Voriconazole is delivered from antifungal-loaded bone cement knee. 
Clin. Orthop. 2013;471:95–200. doi:10.1007/s11999-012-2463-8.

[17] Harvey D, Tomlinson J, Cooper A, Buckley S, Townsend R, Kerry R, 
Oliver D. Voriconazole-impregnated beads in the treatment of candidal 
prosthetic joint infection. Clin Microbiol Infect. 2009;15:S502–S503.

[18] Pappas PG, Kauff man CA, Andes DR, Clancy CJ, Marr KA, Os-
trosky-Zeichner L, et al. Clinical practice guideline for the manage-
ment of Candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society 
of America. Clin Infect Dis. 2015;62:e1–e50. doi:10.1093/cid/civ933.

[19] Dutronc H, Dauchy FA, Cazanave C, Rougie C, Lafarie-Castet S, 

Couprie B, et al. Candida prosthetic infections: Case series and litera-
ture review. Scand J Infect Dis. 2010;42:890–895. doi:10.3109/00365
548.2010.498023.

[20] Schoof B, Jakobs O, Schmidl S, Klatt e TO, Frommelt L, Gehrke T, et al. 
Fungal periprosthetic joint infection of the hip: A systematic review. 
Orthop Rev. 2015;7:18–22. doi:10.4081/or.2015.5748.

[21] Kurtz S, Ong K, Lau E, Mowat F, Halpern M. Projections of primary 
and revision hip and knee arthroplasty in the United States from 2005 
to 2030. J Bone Joint Surg Am. 2007;89:780–785. doi:10.2106/JB-
JS.F.00222.

•   •   •   •   •

Livro.indb   443 22/10/2019   11:12:30



Autores: Marc Nijhof, Rudolf Poolman, Feng-Chih Kuo,N.J, In den Kleef, Ewout S. Veltman, Dirk Jan F. Moojen

QUESTÃO 1: A Infecção pós-operatória aguda e a infecção hematogênica aguda devem ser trata-
das e conduzidas de forma diferente?

RECOMENDAÇÃO: Não há evidências que apoiem a noção de que infecção pós-operatória aguda e infecção hematogênica aguda devam 
ser tratadas diferentemente, desde que o início dos sintomas seja <4 semanas (favorável < 7 dias), os implantes estejam bem fixos, não 
exista trato sinusal e o organismo infectante for sensível a um agente antimicrobiano.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 5%, Abstenção: 1% (Grande Maioria, Consenso Forte)

TRATAMENTO
SEÇÃO 5

5.1. TRATAMENTO: ALGORÍTIMO 

JUSTIFICATIVA
A infecção pós-operatória aguda é geralmente definida 

como uma infecção que ocorra dentro de três semanas da ar-
troplastia índice, embora alguns afirmem que qualquer infec-
ção dentro de três meses (90 dias) da artroplastia índice deva 
ser considerada aguda [1]. Infecções hematogênicas associadas 
a uma fonte remota são classificadas como tardias, que podem 
ocorrer de um a dois anos após a artroplastia [2]. A infecção 
hematogênica aguda é definida como infecções sem mais de 
três semanas de sintomas [3]. De acordo com as Diretrizes de 
prática clínica da Sociedade de Doenças Infecciosas da América 
(IDSA), pacientes que têm uma prótese funcional, bem fixa, sem 
fístula, infecção ocorrendo dentro de 30 dias após a artroplas-
tia ou <3 semanas de início de sintomas infecciosos e com um 
organismo suscetível aos agentes antimicrobianos orais, devem 
ser candidatos a desbridamento e retenção de implantes (DARI) 
e antibioticoterapia [4]. A Reunião do Consenso Internacional 
(CIM) de 2013 também propôs que o DARI deve ser considera-
do em pacientes com infecção ocorrendo dentro de três meses 
da artroplastia índice, com menos de três semanas de sintomas 
em infecções pós-operatórias agudas e naqueles com sintomas 
há menos de três semanas na infecção hematogênica tardia [3]. 
Quando esses critérios são atendidos, o DARI é uma opção razo-
ável para IAP pós-operatória precoce ou infecção hematogênica 
aguda. No entanto, por causa da relativamente alta taxa de insu-
cesso do DARI em alguns relatos e ao fato de que o biofilme ma-
duro na superfície de implante se forma em poucos dias, alguns 
estudos sugerem que o DARI deve ser restrito aos pacientes com 
menos de cinco dias de sintomas de infecção [5].

Um estudo prospectivo demonstrou que 52% dos pacientes 
com infecções hematogênicas falharam no seguimento de dois 
anos após DARI [6]. As taxas de insucesso do tratamento foram 
de 57,8% na infecção estafilocócica, 14,3% nas infecções por es-
treptococos e não foram observadas falhas em IAPs por gram ne-
gativos [6]. Um segundo estudo comparativo relatou que a taxa 
de sucesso após DARI na IAP do quadril e joelho pode ser au-
mentada significativamente se o tratamento for iniciado dentro 
de dois dias dos sintomas [7]. No ultimo estudo, DARI mostrou 
taxa de sucesso global de 82,1% para infecções precoces e 57,1% 
para infecções hematogênicas agudas. Pacientes com infecções 
hematogênicas tiveram uma chance oito vezes maior de fracas-

so. Dada a maior taxa de falha no grupo hematogênico agudo, os 
autores sugeriram que os parâmetros de tratamento para estas 
infecções necessitarão de estudos adicionais com maior número 
de pacientes [7]. Um estudo recente que avaliou o resultado do 
DARI não mostrou um resultado significativamente diferente no 
tratamento entre a infecção pós-operatória precoce (15%) ver-
sus infecção hematogênica aguda (21%) [8]. Componentes mo-
dulares foram trocados em apenas 70% dos pacientes no estudo 
posterior. O Grau A (sistêmico do hospedeiro - classificação de 
McPherson) foi um forte preditor do sucesso do tratamento [8]. 

Várias revisões sistemáticas sugerem que as intervenções 
em ambos, infecções pós-operatórias e hematogênicas agudas 
devem ser precoces e agressivas (com troca de partes modula-
res), pois cada dia adicional de espera diminui as chances de um 
resultado bem-sucedido [9-12]. Uma metanálise recente relatou 
os determinantes significativos de sucesso após o DARI [12]. 
Tempo desde o início dos sintomas ou temporalidade da artro-
plastia (<7 dias) e troca dos componentes modulares foram os 
fatores mais significativos que influenciaram o resultado. Nes-
ta última metanálise , os autores detectaram que os relatos de 
sucesso do DARI aumentaram desde 2004 [12]. A razão exata 
para esta melhoria no resultado não é conhecida, mas pode estar 
relacionada a publicação de 2004 por Zimmerli et al. que estabe-
leceram um algoritmo para o DARI [10]. O algoritmo pode ter 
encorajado a comunidade ortopédica a mudar suas indicações 
para o DARI, tentar otimizar os pacientes antes do DARI pela 
modificação dos fatores de risco para falha e possivelmente alte-
rando o regime de administração do antimicrobiano. 

Organismos virulentos que causam IAP são também predi-
tores de falha do tratamento após DARI, de acordo com alguns 
estudos. Estafilococo aureus e Staphylococcus aureus resisten-
te à meticilina (MRSA) têm apresentado maior taxa de falha 
após DARI, quando comparados com patógenos gram-negativos 
[9,13]. Além disso, infecções com Staphylococcus epidermidis re-
sistente à meticilina (MRSE) e enterococos resistentes à vanco-
micina (VRE) têm sido associados com resultado inferior após 
DARI [9,10]. Em contraste, em um estudo, no pós-operatório 
precoce e infecções hematogênicas agudas causadas por S. au-
reus, esta diferença não pôde ser mostrada [14]. 

A infecção hematogênica aguda pode ser um marcador de 
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saúde geral uma vez que quase metade dos pacientes em um es-
tudo teve alguma comorbidade médica crítica que pode ter pre-
disposto o desenvolvimento de infecção, em primeira instância 
[15]. Altas taxas de mortalidade relativa, de cerca de 20% após 
2 anos, foram relatadas para pacientes com infecções hema-
togênicas agudas, que poderiam ser atribuídas a altas taxas de 
sepse sistêmica, na apresentação, nesta população de pacientes 
[14,15]. 

Em conclusão, o DARI é uma opção viável e uma primei-
ra opção terapêutica de abordagem para pacientes no pós-
operatório precoce e infecções hematogênicas. No entanto, 
alguns estudos relataram uma alta taxa de insucesso deste trata-
mento cirúrgico e uma taxa de mortalidade precoce após DARI 
para infecções hematogênicas agudas em comparação com in-
fecções pós-operatórias agudas. Estas diferenças podem estar 
relacionadas com diferenças na patologia dessas infecções e a 
influência dos fatores intrínsecos do hospedeiro no resultado. 
Assim sendo, estudos com foco na melhoria dos resultados do 
tratamento após as infecções hematogênicas são desesperada-
mente necessárias.
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QUESTÃO 2: O tratamento operatório deve ser diferente em pacientes com sepse sistêmica quan-
do da infecção articular periprotética (IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Sim. Pacientes com sepse sistêmica na vigência de IAP devem ter redução da carga bacteriana, seja com retenção do 
implante ou ressecção de componentes (se indicado e seguro), juntamente com terapia antimicrobiana concomitante. A reimplantação 
deve ser adiada até a sepse ser resolvida.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 79%, Discordam: 19%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A infecção da artroplastia total é uma complicação conhe-

cida e devastadora, que todos os cirurgiões procuram evitar. 
Apesar dos grandes esforços, as juntas protéticas podem ser se-
meadas a partir de fontes locais e sistêmicas [1-9]. Embora a 
IAP geralmente se apresente sem sinais sistêmicos de pirexia, 
calafrios e outros sintomas, ocasionalmente a IAP pode resultar 
em sepse, quando a hemocultura também pode ser positiva para 
infecção. No contexto da sepse sistêmica, a disseminação hema-
togênica é o mecanismo pelo qual a IAP se desenvolve em pa-
cientes previamente hígidos. Infecções ortopédicas parecem ser 

causadas pelo mesmo grupo comum de patógenos bacterianos. 
Neste grupo, a maioria são cocos gram-positivos, nomeadamen-
te, Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. Existe a 
ameaça sempre presente de Staphylococus aureus resistente à 
meticilina (MRSA) como uma IAP de difícil tratamento. Além 
disso, o número crescente de enterococos resistentes à vanco-
micina, e outras bactérias gram-negativas graves, também são 
uma preocupação. Bactérias gram-negativas estão associadas a 
episódios mais graves de sepse devido à produção e liberação de 
lipopolissacarídeos (endotoxina). 
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Destacado em vários estudos é o conceito da superfície da 
artroplastia atuando como um substrato microbiano particular 
[10]. Gallo et al. relataram a afinidade de S. epidermidis em al-
cançar as superfícies de polietileno em oposição à preferência de 
S. aureus por metal. Em cada um dos trabalhos examinados por 
Gallo et al. a presença de biofilme nas superfícies desgastadas ou 
corroídas dos implantes foi um fator chave na resistência bac-
teriana ao hospedeiro e o ataque antimicrobiano. Um trabalho 
referenciado por Gallo et al., por de Gristina [11], caracterizou a 
colonização da prótese como uma “corrida pela superfície” [10]. 
Este conceito é capaz de destacar a necessidade de patógenos 
colonizarem, na dependência dos fatores locais e do hospedeiro.

Estes conceitos são de importância fundamental quando se 
examina o material publicado revisado aqui, no contexto da per-
gunta original, “avaliar se o tratamento operatório deve diferir 
em pacientes com sepse sistêmica na infecção de prótese articu-
lar”. Como demonstrado nesta revisão e apoiado pelo tamanho 
significativo da coorte, a IAP pode ocorrer como consequência 
da colonização hematogênica. No geral, a gravidade da infecção 
é maior com a disseminação hematogênica [12-14], assim como 
a dificuldade em debelar a infecção para posterior revisão do 
implante. Osteomielite prévia ao implante da prótese articular 
aumenta o risco de IAP como relatado por Jerry et al. [4]. O au-
mento de quase 5 vezes na ocorrência das taxas observadas em 
pacientes com infecção óssea prévia serve como alerta para os 
cirurgiões para que desbridem adequadamente a superfície teci-
dual, o quanto for possível, para permitir o controle da infecção 
e implantação subsequente. 

Com base nos artigos incluídos nesta revisão, não há evi-
dências que sugerem que o implante de articulações protéticas 
durante um episódio de sepse seja aconselhável. Muitas vezes, 
no entanto, os procedimentos de artroplastia devem ser realiza-
dos para aliviar a tremenda dor associada à destruição infecciosa 
de uma superfície articular. Cada um dos estudos incluídos 
recomendaram uma abordagem em etapas para o manejo da 
IAP, com a abordagem mais comum sendo a revisão em dois 
tempos. Há evidências muito limitadas para apoiar a retenção 
de implantes se um resultado curativo é o principal objetivo do 
tratamento. Além disso, há falta de evidências para sugerir o iní-
cio de terapia antibiótica para combater a sepse sistêmica antes 
da primeira fase da cirurgia de revisão. Embora, a identificação 
e erradicação de focos secundários clinicamente óbvios, como 
cateteres internos e pele, tecidos moles e infecções genito-uri-
nárias, pode ser de vital importância para controlar as IAPs e 
prevenir a recorrência subsequente. Assim sendo, como as IAPs 
sem sepse sistêmica, uma combinação de desbridamento efetivo 
e terapia antimicrobiana intravenosa concomitante é o atual pa-
drão de melhores práticas de atendimento. A principal limitação 
associada com a execução eficaz deste cuidado e estratégia com-
provada, parece ser o diagnóstico preciso da depleção completa 
da infecção para restaurar o estado asséptico ao paciente.

Deve-se notar que, a partir da conclusão desta revisão, não 

há estudos que avaliam diretamente se o tratamento operatório 
difere em pacientes com sepse sistêmica na instalação da IAP. 
Existe um número de artigos intimamente relacionados e cita-
dos acima, mas esse é o limite do conhecimento atual. No entan-
to, é nossa opinião que pacientes com sepse sistêmica exibindo 
sintomas constitucionais estão em sérios riscos e devem ser tra-
tados com urgência. A melhor opção de tratamento é a redução 
da carga bacteriana, que envolve extenso desbridamento de te-
cidos moles e remoção de próteses infectadas.
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QUESTÃO 3: O que deve ser feito em pacientes com drenagem persistente da ferida de artroplas-
tia total? Quais são as indicações para intervenção cirúrgica?

RECOMENDAÇÃO: O manejo da drenagem de feridas após artroplastia total do quadril (ATQ) ou artroplastia total do joelho (ATJ) con-
siste em dois principais passos: não operatório e operatório. As medidas não cirúrgicas incluem: modificação da profilaxia do tromboem-
bolismo venoso (TEV), suplementação nutricional, cuidados com os curativos (como terapia de pressão negativa para feridas (NPWT)) 
e restrição da amplitude de movimentação. Se a drenagem continuar por mais de sete dias após a implementação das medidas não cirúr-
gicas, intervenções cirúrgicas podem ser indicadas - incluindo irrigação e desbridamento, sinovectomia e revisão em estágio único. Em 
certas situações, o washout superficial da ferida pode ser indicado (Fig. 1).

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 8%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)
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Quadril

Joelho

Figura 1. Manejo da ferida com drenagem persistente após artroplastia total

JUSTIFICATIVA
Drenagem persistente após ATQ e ATJ aumenta o risco de 

infecção superficial ou profunda. Estudos mostraram que o risco 
de infecção aumenta em 29% após ATJ e 42% após ATQ com 
cada dia adicional de drenagem [1].

Definição
A drenagem persistente da ferida (DPF) por definição é 

uma área de drenagem superior a 2 x 2cm sobre a gaze incisional 
que persiste mais de 72 horas no pós-operatório [2]. A drena-
gem pode ser devido a hematoma, seroma, necrose gordurosa ou 
defeitos no fechamento da artrotomia [3].

Medidas não cirúrgicas
Cessação de agentes anticoagulantes: agentes anticoagu-

lantes para a profilaxia de TEV demonstraram afetar a DPF após 
ATQ e ATJ. A heparina de baixo peso molecular (LMWH) leva 
a taxas mais altas de drenagem prolongada da ferida após ATQ e 
ATJ em comparação com a aspirina e varfarina [1]. O fondapa-
rinux teve menos complicações da ferida, não houve diferença 
na infecção após ATJ em comparação com a aspirina, LMWH ou 
varfarina [4]. Dabigatran foi relatado ter uma taxa aumentada de 
drenagem de feridas e aumento do tempo de permanência após 
ATJ e ATQ [5]. Portanto, um dos primeiros passos em pacientes 
com DPF é cessar os medicamentos anticoagulantes, se possível.

Terapia por pressão negativa na ferida: NPWT aplicada a 
incisões fechadas após a ATJ ou ATQ foi mostrado reduzir a taxa 
de infecção superficial da ferida [6]. Em pacientes submetidos 
a artroplastia total do quadril ou joelho, a NPWT demonstrou 
reduzir o exsudato pós-cirúrgico, número de trocas de curati-
vos, tendência em direção a redução do tempo de permanên-
cia e uma tendência de redução de complicações da ferida no 
pós-operatório [7]. Usando ultra-som para medir o volume, a 
NPWT demonstrou reduzir o tamanho dos seromas pós-ope-

ratórios quando comparado a um curativo padrão [8]. NPWT 
aplicado 3-4 dias após THA para drenagem persistente, resultou 
em resolução de drenagem em 76% dos casos, enquanto 24% ne-
cessitaram de nova cirurgia [9]. Como parte dos cuidados locais 
da ferida, nos primeiros 7 dias de DPF, recomendamos o uso de 
sistemas NPWT.

Nutrição: A desnutrição tem várias definições. Uma das 
mais comumente usadas são: transferrina sérica <200 mg/dL, al-
bumina no soro <3,5g/dL ou contagem total de linfócitos <1500 
/ mm3. Pobre status nutricional está associado a um aumento 
significativo (até 5 vezes) no risco de complicações da ferida 
após ATQ e ATJ [10-12]. Pacientes desnutridos são mais pro-
pensos a falha do tratamento não-operatório (odds ratio (OR) 
18,29), bem como do desbridamento cirúrgico (35% vs. 5%, p 
<0,0003) [3]. Nós insistimos fortemente em modificar o estado 
nutricional dos pacientes antes de um procedimento de artro-
plastia eletiva. No caso de uma DPF, suplementos nutricionais 
pós-operatórios podem ajudar a melhorar o processo de cicatri-
zação de feridas.

Intervenção cirúrgica
A intervenção cirúrgica para drenagem deve ser considera-

da após cinco a sete dias de DPF [1-3]. Saleh et al. [2] realizaram 
um estudo de 20 anos de vigilância e concluiram que pacientes 
com mais de cinco dias de drenagem têm probabilidade 12,7 
vezes maior de desenvolver infecção local em comparação com 
aqueles que tiveram menos tempo de drenagem. Portanto, reco-
mendamos a continuação da intervenção cirúrgica se a DPF con-
tinua por mais de sete dias. O primeiro passo da intervenção ci-
rúrgica é a irrigação e desbridamento (I & D) e obtenção de pelo 
menos três culturas. Recomenda-se a irrigação com pelo menos 
9 litros de uma solução de irrigação, como solução salina normal 
ou solução de iodóforo. Neste ponto, se a fáscia estiver intacta, 
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nós recomendamos o fechamento meticuloso. No entanto, se a 
fáscia não estiver intacta, componentes modulares devem ser 
trocados [1,3]. Estudos têm mostrado resultados promissores 
com I & D simples. Jaberi et al. [3] relataram que pacientes com 
ATQ e ATJ com DPF, a drenagem parou em 76% dos pacientes 
depois da I & D em estágio único. Os restantes 24% necessitaram 
de tratamentos subsequentes como repetir I & D, remoção de 
implante ou administração de antibiótico de longa duração.
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QUESTÃO 4: Como devem ser tratadas artroplastias bilaterais de quadril ou joelho infectadas?

RECOMENDAÇÃO: O tratamento cirúrgico ideal para artroplastias bilaterais infectadas de quadril ou joelho é desconhecido. Ainda que a 
revisão dos componentes provavelmente fornece melhor resultados em relação ao desbridamento limitado com retenção de componen-
tes, os dados não suportam preferencialmente artroplastia de revisão em um ou dois estágios.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 83%, Discordam: 11%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
As infecções de artroplastias bilaterais de quadril ou joelho 

apresentam um dilema raro de tratamento, tanto para o paciente 
quanto para o cirurgião. A literatura sobre este tópico é limi-
tada, no entanto, com apenas duas pequenas séries de casos e 
pelo menos nove relatos de casos descrevendo múltiplas infec-
ções articulares periprotéticas (IAPs) [1-17]. Opções de trata-
mento incluem desbridamento com retenção de componentes, 
revisão em tempo único e cirurgia de revisão em dois tempos. 
O maior estudo, de Wolff et al., na artroplastia total do joelho 
bilateralmente infectada demonstrou melhores resultados com 
uma revisão simultânea em dois estágios comparado com irri-
gação, desbridamento e salvamento protético [6]. Existem pre-
ocupações sobre a morbidade de uma revisão em dois estágios 
e a imobilidade e o peso restrito nas duas extremidades durante 
o período do espaçador antibiótico. Uma série de 16 pacientes 
com infecções bilaterais pós artroplastia, por Zeller et al., obser-
vou bons resultados com revisão em estagio único e outro cen-
tro relatou dois casos de sucesso de tratamento de ATQ bilateral 
infectada, com revisão simultânea [7,17].

O tratamento cirúrgico das artroplastias bilaterais infecta-
das deve considerar fatores como a virulência do organismo, 
comorbidades, idade do paciente e estado funcional. Para in-
fecção bilateral hematogênica aguda, alguns autores realizaram 

irrigação, desbridamento e troca de superfícies modulares dos 
componentes seguida de antibioticoterapia direcionada, mas es-
ses resultados foram limitados a relatos de casos [5,8–13,15,16]. 
Para infecções periprotéticas bilaterais crônicas esses relatos de 
caso descreveram o mesmo manejo, como é geralmente descrito 
para infecção unilateral: revisão em dois tempos com colocação 
de um antibiótico impregnando o espaçador de cimento, por 
um período de pelo menos 6-8 semanas antes da reimplantação 
[9,14,15]. Um intervalo de vários dias transcorreu entre cada 
lado submetido à cirurgia, nestas séries, enquanto outros reali-
zaram cirurgia de revisão bilateral simultânea. A decisão de se 
realizar cirurgia de revisão bilateral simultânea para IAP deve 
também considerar as comorbidades médicas do paciente e o 
status funcional. Com apenas pequenas séries retrospectivas de 
casos na literatura, podemos emitir uma recomendação limitada 
que, revisando os componentes provavelmente obteremos me-
lhores resultados, no entanto, não há dados para recomendar, 
o procedimento de revisão em um tempo ou em dois tempos, 
sobre o outro.

Sentimos, no entanto, que realizar artroplastia de ressecção 
de duas articulações sob a mesma anestesia representa imenso 
insulto fisiológico para o paciente e todos os esforços devem ser 
feitos para minimizar o tempo operatório e a perda de sangue 
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nestes pacientes se a cirurgia bilateral é contemplada. O uso de 
duas equipes de especialistas para operarem, ao mesmo tempo, 
foi sugerido por alguns investigadores.
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5.2. TRATAMENTO: DEBRIDAMENTO E RETENÇÃO DO IMPLANTE 

Autores: Marjan Wouthuyzen-Bakker, Ayman Ebied, Choe Hyonmin, Noam Shohat, Marei, Sameh

QUESTÃO 1: Quais são as indicações e contra-indicações do uso de desbridamento, antibióticos 
e retenção de implantes (DARI) e troca de componentes modulares para o manejo da infecção 
articular periprotética (IAP)?

RECOMENDAÇÃO: A maior vantagem na realização de DARI é observada na IAP pós-operatória precoce e na IAP hematogênica aguda, 
definidas por sintomas existentes por não mais de quatro semanas, e se o implante está estável. As pontuações do KLIC e do CRIME80 
podem ajudar na estratificação do risco.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 80%, Discordam: 18%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O DARI aberto da prótese é considerado uma intervenção 

menos agressiva que procura preservar um implante funcional 
e evitar a morbidade significativa da retirada do implante e pro-
cedimentos subsequentes. Enquanto o DARI continua a ser uma 
alternativa viável e menos mórbida à artroplastia de ressecção, 
estudos recentes demonstraram que um procedimento malsu-
cedido é fortemente associado à falha de revisão futura em dois 
tempos [1]. 

Estritamente falando, não há contra-indicações absolutas 
para executar o procedimento DARI, mas um DARI deve ser de-
sencorajado quando a chance de falha, sem remover o implante, 
é muito alta. Portanto, as IAPs crônicas devem ser consideradas 
uma contraindicação para realizar um procedimento DARI, pois 
o desenvolvimento de biofilme maduro com a presença de “cé-
lulas persistentes” exclui a possibilidade de cura sem remoção 

do implante [2,3]. De fato, Barberan et al. demonstraram em 
60 pacientes idosos com infecção estafilocócica, que quando a 
duração dos sintomas exceder um mês, a taxa de falhas aumenta 
exponencialmente quando o tratamento conservador é escolhi-
do, sem remoção do implante [4]. Embora a eficácia do DARI 
em infecções crônicas seja relatada em cerca de 50%, em uma 
revisão sistemática recente com um número limitado de 29 pa-
cientes, o seguimento médio desses pacientes foi de apenas um 
ano [5]. Estendendo a duração de tratamento antibiótico, após o 
desbridamento, não parece aumentar a chance de cura. Byren et 
al. demonstraram claramente que prolongar o tratamento com 
antibióticos por mais de seis meses, adia ao invés de impedir a 
falha [6]. Por esta razão, quando a intenção é curar a IAP e o pa-
ciente é medicamente apto para grandes cirurgias, as infecções 
crônicas devem passar por revisão cirúrgica com remoção de 
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todos os componentes.
As taxas de falha após DARI para a IAP aguda variam am-

plamente de 20 a 70%, com maior insucesso em IAPs hematogê-
nicas agudas (aguda tardia). Contra-indicações para realizar um 
procedimento DAIR na IAP aguda são controversos. Em geral, 
todos as IAPs agudas são candidatas a desbridamento se o im-
plante estiver bem fixo, mas vários fatores têm sido associados 
ao aumento da chance de falha. Esses fatores incluem os relacio-
nados ao hospedeiro e ao implante, a gravidade e extensão da 
infecção, a duração dos sintomas, a possibilidade de trocar dos 
componentes modulares durante o desbridamento e o microrga-
nismo causador [1,7–40]. A fim de evitar uma cirurgia que tenha 
um risco muito alto de falha, a identificação de um subgrupo de 
pacientes, com maior probabilidade de se beneficiar da cirurgia 
de revisão em vez de DARI, seria útil. Uma pontuação de risco 
pré-operatório foi desenvolvida para prever a falha após DARI, 
para insuficiência renal aguda inicial, hepática, cirurgia índice, 
prótese cimentada e valor da proteína C-reativa (pontuação de 
KLIC, Fig. 1A) e IAP hematogênica aguda (pontuação CRIME80, 
Fig. 1B) [27,30]. Esses sistemas de pontuação pré-operatórios 
poderiam ser usados   na prática clínica para selecionar pacientes 
que são mais elegíveis para o DARI.
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QUESTÃO 2: O desbridamento, antibióticos e retenção dos implantes (DARI) é um procedimen-
to de emergência para pacientes com infecção articular periprotética aguda (IAP) ou  no caso do 
paciente necessitar otimização, esta deve ser implementada antes da cirurgia para melhorar o 
sucesso deste procedimento?

RECOMENDAÇÃO: DARI não é um procedimento de emergência, mas deve ser realizado de forma urgente quando o paciente com IAP 
aguda está medicamente e cirurgicamente otimizado.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 3%, Abstenção: 0% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Atualmente, o DARI é reservado para pacientes com IAP 

aguda quando não há soltura dos implantes [1,2]. Taxas de su-
cesso variam entre os diferentes estudos, de 16% - 82% [3-7]. A 
grande maioria dos estudos sobre DARI foca em relatar as taxas 
de sucesso ou avaliar os fatores que estão correlacionados com 
o sucesso [2,4-6,8-16]. No entanto, nenhum desses estudos se 
concentrou na urgência do DARI enquanto procedimento. 

O DARI deve ser considerado um procedimento urgente, 
mas não uma emergência, uma vez que o período de tempo, des-
de o início dos sintomas até a operação, tem sido relatado como 
fator importante, que afeta o sucesso do procedimento [5]. Fa-
tores conhecidos por afetar o resultado do DARI incluem o tipo 
de organismo infeccioso [5,10,17–21], duração dos sintomas 
antes da intervenção [4-7,11–13,17,20,21], tipo e duração da 
antibioticoterapia [6,14,22], idade [11], velocidade de hemos-
sedimentação  (VHS) na apresentação [4,13,19,20], presença 
de condições inflamatórias [4,19], troca de componentes mo-
dulares [7,17,23] e a presença de comorbidades pré-operatórias 
como a anemia [24]. 

Um tempo de corte exato além do qual o DARI não deve ser 
tentado não foi determinado. No entanto, a duração dos sinto-
mas, com menos de uma semana, foram correlacionados a maior 
taxa de sucesso [4,5,7,12,17,21]. Além disso, a idade do implan-
te ≤ 15 dias foi identificado como fator prognóstico para DARI 
bem-sucedida [25].

Existem fatores relacionados ao paciente e comorbidades 
médicas que, se não controlados, podem resultar em compli-
cações graves e falha do procedimento. Comorbidades, como 
artrite reumatoide, não é possível ser ajustada antes do desbri-
damento. Contudo, a correção da desnutrição, coagulopatia, 
anemia, hiperglicemia e diabetes deve ser obtida. Sujeitando um 
paciente à irrigação e debridamento (DARI) sem abordar uma 
coagulopatia subjacente poderia resultar no desenvolvimento 
de um hematoma subsequente e seus efeitos adversos. Assim, 
é essencial que condições como a coagulopatia, estado nutricio-
nal, hiperglicemia não controlada (> 200 mg/ml), anemia grave 
(hemoglobina <10 mg/dL) e outras alterações reversíveis são 
abordadas antes de submeter o paciente ao DARI. 

Em conclusão, portanto, recomendamos que pacientes com 
IAP aguda devem ser avaliados em caráter de urgência e a ci-
rurgia é realizada quando o paciente é otimizado da perspectiva 
médica e cirúrgica.
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QUESTÃO 3: Identificar o patógeno antes de realizar o desbridamento, antibióticos e retenção 
de implantes (DARI) ajuda a orientar a tomada de decisões do cirurgião? Se assim for, você deve 
esperar, em um paciente clinicamente estável, até que o patógeno tenha sido identificado?

RECOMENDAÇÃO: A identificação do microrganismo responsável antes do DARI é desejável. No entanto, não deve impedir a interven-
ção cirúrgica e acredita-se que o atraso na cirurgia promova o estabelecimento do biofilme e comprometa a intervenção cirúrgica.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 4%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Nas infecções relacionadas ao implante, a necessidade do 

uso de antibióticos com ação comprovada contra o patógeno in-
fectante e penetração no biofilme foi sugerido [1]. Por exemplo, 
especialistas provavelmente concordam que DARI é apropriado 
quando Escherichia coli ciprofloxacino-suscetível é o organismo 
infectante, mas provavelmente desencorajar o DARI caso o or-
ganismo infeccioso for uma Candida spp. Portanto, de uma pers-
pectiva geral, o conhecimento do patógeno antes da intervenção 
cirúrgica é desejada. No entanto, o verdadeiro debate é se es-
perar para determinar o organismo infeccioso afetaria adversa-
mente o resultado do DARI e a intervenção oportuna. A resposta 
para essa pergunta requer uma compreensão das implicações do 
atraso do DARI e as consequências da realização do DARI sem 
conhecimento do patógeno infectante. 

Em relação à questão do tempo, a Sociedade de Doenças In-
fecciosas da América (IDSA), em conjunto com outros autores, 
recomendaram um máximo de 21 dias de duração dos sintomas 
antes de utilizar o DARI para tratar infecção articular periproté-
tica (IAP) [1,2]. Este limite de tempo, que não foi identificado 
em estudos comparativos, é o mesmo que o utilizado no ensaio 
clínico principal por Zimmerli et al. sobre o uso de rifampicina: 
nenhum dos pacientes incluídos nessa coorte foi submetido ao 
DARI para além de 21 dias [3]. No entanto, permanece incer-
to se esses pacientes poderiam ter se beneficiado da terapia se 
fossem submetidos ao DARI mais de 21 dias após o início dos 
sintomas. Para este fim, muitos estudos observacionais tentaram 
encontrar um corte preciso da duração dos sintomas, mas popu-

lações heterogêneas com resultados pouco reprodutíveis surgi-
ram. Brand et al. observaram que um pequeno atraso, como de 
dois dias na realização do DARI, aumentaria significativamente 
as chances de fracasso em uma coorte de pacientes com IAP es-
tafilocócica, manejados principalmente com β-lactâmicos [4]. 
Outros estudos também observaram um mau resultado entre 
pacientes com maior duração dos sintomas sem identificar limi-
te de tempo confiável [5-13].

A incapacidade de estabelecer um limite de tempo ideal 
para o DARI pode ser principalmente devido a duas causas. Pri-
meiro, um curto intervalo de tempo para a realização do DARI 
pode ser um marcador da gravidade da doença, já que pacientes 
com sepse ou bacteremia são geralmente operados mais cedo do 
que casos mais estáveis. Pacientes doentes têm maior probabi-
lidade de falha [12,14], causando uma curta duração dos sinto-
mas, paradoxalmente associada ao pior prognóstico. Também, 
a duração dos sintomas pode ser difícil de se estabelecer, espe-
cialmente nos casos em que os sinais inflamatórios pós-operató-
rios e a dor pode se sobrepor aos sintomas da infecção. Nestes 
casos pós-cirúrgicos, a idade da prótese antes do DARI (ou seja, 
o tempo decorrido entre a colocação da prótese e o desbrida-
mento) pode ser uma variável mais confiável. Ainda, há con-
trovérsia sobre a definição de um procedimento para infecção 
pós-operatória que poderia ser manejado pelo DARI. Enquan-
to as diretrizes da IDSA não recomendam DARI para pacientes 
com IAP que iniciaram há mais de um mês da artroplastia índice 
[2], outros importantes estudos e o Primeiro Consenso Interna-
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cional estendem esse período a três meses [1,15]. Dois grandes 
estudos incluindo IAP estafilocócica e estreptocócica com DARI 
não encontrou diferenças na recorrência da infecção com uma 
idade da prótese inferior a um mês versus aqueles que tinham 
um a três meses de idade [12,13]. No geral, parece razoável su-
por que, quanto mais cedo o DARI for realizado, melhor será o 
resultado, mas há evidências insuficientes para recomendar um 
limite de tempo específico para a duração dos sintomas durante 
o qual o DARI deve ser desencorajado.

Tendo essas considerações em mente, a questão recai sobre 
a influência do tipo de microorganismo (s) infectante (s) e seu 
perfil de susceptibilidade aos antibióticos, no prognóstico. Além 
das situações raras e particulares, como a infecção fúngica pre-
viamente mencionadas ou outras bactérias resistentes a múlti-
plas drogas, há consenso sobre o impacto do tipo de organismo 
nos resultados do DARI. Amplas faixas de taxas de sucesso clíni-
co foram relatadas para patógenos quando manejados por DARI: 
13% - 90% para Staphylococcus aureus [4,6,14,16–18], 27% - 94% 
para bacilos gram-negativos (BGN) [8,14,17] e 40% - 94% para 
estreptococos [19-24]. Os maiores estudos observacionais re-
alizados até o momento definem taxas de cura em 55% para S. 
aureus [12], 58% para estreptococos [13], 51% para enteroco-
cos [25] e 68% para BGN (com diferenças significativas entre os 
suscetíveis à fluroquinolonas e cepas resistentes: 79% vs. 40%. 
respectivamente) [26].

Se um risco de falha de 50% deve desencorajar o uso do 
DARI é um ponto de controvérsia. Em pacientes mais idosos, 
Fisman et al. sugeriram que uma taxa de recaída anual de 30% 
após DARI é custo-efetiva quando comparada com um procedi-
mento de troca em dois tempos [27]. As potenciais vantagens do 
DARI bem-sucedido (uma só cirurgia, preservação do estoque 
ósseo e menos custos econômicos) [28] deve ser equilibrado 
com as consequências do fracasso. A este respeito, resultados 
conflitantes foram relatados sobre as consequências do DARI 
falido. Sherrel et al. observaram maior probabilidade de recaída 
entre os pacientes submetidos a uma revisão em dois tempos 
após o DARI não bem-sucedido, em comparação com os pacien-
tes submetidos ao procedimento de troca eletiva em dois tem-
pos [29]. No entanto, estes resultados foram contestados por 
outros dois estudos [30,31]. Além disso, o resultado funcional, 
segundo alguns relatos,  parace ser idêntico em pacientes sub-
metidos a dois tempos após falha do DARI, em comparação com 
pacientes submetidos a troca direta em dois estágios [30, 31]. 

Em resumo, o tipo de patógeno infectante pode ser valiosa 
informação no algoritmo de tratamento para pacientes e cirur-
giões considerando o DARI. No entanto, uma cirurgia rápida 
também é de extrema importância. Portanto, os esforços para 
identificar o patógeno causador da IAP não deve causar atraso 
indevido na intervenção cirúrgica oportuna. Frequentemente, 
os patógenos de interesse são virulentos na natureza e geralmen-
te identificadaos logo após as amostras de cultura serem proces-
sadas e cultivadas.
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QUESTÃO 4: A troca de todos os componentes modulares durante o desbridamento, antibióticos 
e retenção de implantes (DARI) reduz a taxa de infecção do sítio cirúrgico (ISC) / recorrência de 
infecção articular periprotética (IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Sim. A troca de todos os componentes modulares durante o DARI reduz o risco de recorrência da IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 4%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Infecções articulares protéticas, no estágio inicial, são 

comumente tratadas com DARI. Se bem-sucedido, os resultados 
da IAP tratadas pelo DARI mostram resultados funcionais e re-
sultados relatados pelo paciente equivalentes as de substituição 
total de articulações primárias [1]. Durante este procedimen-
to, a remoção de componentes modulares permite uma melhor 
visualização do joelho, principalmente no aspecto posterior, 
facilitando desbridamento adequado e eliminação da carga do 
biofilme. No entanto, é difícil julgar a necessidade de trocar os 
componentes modulares durante a cirurgia de DARI, devido à 
falta de evidência. 

Nossa revisão de literatura identificou vários estudos que 
apoiam a troca de componentes modulares para reduzir a taxa 
de recorrência da IAP [1-7]. Entre estes, seis são retrospectivos 
e um é uma meta-análise [7] envolvendo 39 estudos retrospec-
tivos de caso-controle e coorte. Notadamente, todos os estudos 
incluídos nesta meta-análise foram também retrospectivos, tor-
nando sua força de evidência inerentemente limitada. Além dis-
so, as taxas de sucesso após a troca modular, durante o DARI, 
mostra uma ampla variação de 18-83% entre coortes diferen-
tes em vários estudos. Essas amplas variações no impacto das 
trocas de componentes sugerem que o resultado do DARI pode 
estar associado a múltiplos fatores, como seleção de pacientes, 
eficácia do desbridamento, tipo e virulência dos microrganis-
mos, escolha e duração do regime de antibióticos e definição 
de falha do tratamento, ao invez da troca de componentes mo-
dulares em si. Contudo, uma recente revisão sistemática [7] do 
DARI, em artroplastia total de quadril, mostrou que a proporção 
média de sucesso em estudos em que os componentes modula-
res foram trocados foi significativamente maior (73,9%) do que 
estudos em que nenhum componente foi trocado (60,7%).Um 
artigo de revisão multicêntrica [5] de 349 pacientes com IAP 
por Staphylococcus aureus, de quadril e joelho, relataram que a 
troca modular reduziu o risco de falha em 33%. Além disso, ar-

tigos de revisão da IAP [8,9] e o estudo de Choi et al. [2] sugeri-
ram que na artroplastia total do joelho, não trocar o polietileno 
foi um preditor independente de falha da DARI (100% de falha 
contra 59% de sucesso com troca modular). Além disso, um re-
cente estudo [3] demonstrou a taxa de sobrevivência de 86% 
em 10 anos com troca de componentes modulares com o DARI 
(em comparação com 68% sem troca modular) junto com um 
aumento de quatro vezes na taxa de erradicação. Em contraste, 
existem vários outros estudos que sugerem que a troca de com-
ponentes modulares não está relacionada a taxa de sucesso do 
DARI [8,10–15]. 

Devido à falta de evidências conclusivas, na forma de en-
saios prospectivos randomizados e protocolos padronizados, 
apenas uma força moderada de recomendação é fornecida para a 
troca dos componentes modulares durante o DARI, para reduzir 
a taxa de recorrência da IAP.
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QUESTÃO 5: Qual é o volume mínimo de solução de irrigação necessário para o tratamento por 
desbridamento, antibióticos e retenção de implantes (DARI) em pacientes com infecção articular 
periprotética (IAP)?

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos que 6-9L de solução de irrigação, incluindo solução salina ou anti-séptica, como iodopovidona esté-
ril diluída, sejam usados durante o tratamento da IAP aguda pelo procedimento de DARI.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 7%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Até o momento, não há relatos de estudos clínicos relacio-

nados ao volume de irrigação necessário durante o tratamento 
DARI da IAP. Contudo, resultados variáveis   foram relatados em 
diferentes instituições empregando protocolos individuais para 
volumes de irrigação. 

Poucos estudos fornecem dados secundários limitados em 
relação ao volume ideal de irrigação a ser utilizado durante a 
artroplastia total em geral, e para o tratamento de uma infec-
ção articular em particular. Em um desses estudos, os autores 
puderam determinar que quatro litros de lavagem pulsátil com 
solução salina estéril foi suficiente para remover osso e poli-
metilmetacrilato (PMMA) superior a 1μm do tamanho da ar-
ticulação durante a artroplastia. Os autores extrapolaram seus 
resultados, inferindo que as bactérias podem ser removidas 
eficazmente com a mesma quantidade de irrigação dada a simi-
laridade de tamanho com as partículas avaliadas [1]. Este mo-
delo não considerou o efeito do desenvolvimento de biofilme 
bacteriano no implante de artroplastia infectada. DARI tem sido 
tradicionalmente pensado para reduzir a carga bacteriana e ser 
eficaz no período em que as bactérias, teoricamente, ainda não 
haviam formado um biofilme de glicocálix. Em outro estudo, os 
autores utilizaram um modelo in vitro para determinar a eficácia 
da remoção do biofilme dos implantes da artroplastia utilizan-
do lavagem pulsátil de alta pressão. Três litros de solução salina 
normal foram utilizados em uma área de 1cm2 recriando uma 

prótese coberta de biofilme por Staphylococcus aureus. Os auto-
res concluíram que a lavagem pulsátil não é capaz de desbridar 
suficientemente o biofilme pré-existente. O volume de solução 
de irrigação necessária não foi investigado como desfeecho pri-
mário e os autores alertam contra a extrapolação dos resultados 
para cenários clínicos, pois o seu modelo in vitro potencialmente 
superestima a quantidade de biofilme desbridada por três litros 
de lavagem pulsátil com solução salina [2]. Mais importante que 
o volume de irrigação, pesquisadores descobriram que a presen-
ça de infecção estafilocóccica, uma elevada pontuação na escala 
da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) ou puru-
lência eram mais propensos a determinar o fracasso. 

Uma revisão sistemática abrangente da literatura relaciona-
da ao tratamento por DARI aberto em infecções periprotéticas 
pós-operatórias agudas e hematogênicas do quadril e/ou do jo-
elho, com ou sem troca de componentes modulares, foi reali-
zada. Bancos de dados pesquisados incluem: PubMed, Embase, 
Cochrane Review e Google Scholar. A consulta inicial gerou 664 
artigos. Artigos de revisão e capítulos de livros foram excluídos, 
enquanto todas as referências de tais fontes foram selecionadas 
para inclusão (abrangendo de 1990 a 2017). Nós incluímos to-
dos os estudos de nível I-IV que especificam um certo volume 
de irrigação por procedimento e o registro do tipo de solução (s) 
usada (s), modo de administração das lavagens, uso de aditivo 
(s) e número de irrigação e desbridamentos (DARI) realizados. 
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Nós incluímos casos em que alguns dos componentes modulares 
podem ter sido trocados, mas excluíram aqueles com revisões 
em 2 tempos. Um total de 14 estudos preencheram os critérios 
acima mencionados (Tabela 1) [3–16]. 

Tipicamente, cerca de 6 a 9 L de solução foram usados   du-
rante um único tratamento por DARI, com 12 dos 14 estudos 
utilizando até 9 L ou mais de solução de irrigação. A base de 
evidências para o volume específico de irrigação pobremente 
definido em todos os estudos e recomendações para volumes 
específicos em referência de artigos primários e de revisão são 
dados de consenso obtidos a partir de diretrizes ou protocolos 
individuais. [17–22] Portanto, esta revisão sistemática repre-
senta o corpo de evidências de volumes reais de irrigação supos-
tamente usados na literatura. Atualmente, não existem estudos 
relacionando diretamente o volume necessário de irrigação para 
uso em DARI em IAP aguda. Baseado em vários estudos retros-
pectivs, extrapolamos que o uso de 6-9L de solução de irrigação 
pode ser necessário no tratamento da IAP aguda. Estudos pros-
pectivos avaliando o volume de irrigação, usado como desfecho 
final do estudo, são necessários para melhor elucidar o volume 
ideal de irrigação no tratamento por DARI em IAP.
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QUESTÃO 6: Existe um papel para a infusão direta de antibiótico intra-articular após a irrigação 
e desbridamento (DARI) para o tratamento da infecção articular periprotética (IAP)?

RECOMENDAÇÃO: O conceito de atingir uma concentração mínima de antibióticos no local da infecção é convincente. Apesar da pre-
sença de estudos retrospectivos com resultados favoráveis, devido à heterogeneidade em termos de antibióticos adjuvantes, ausência 
de grupo controle e pequeno tamanho de coorte, a administração rotineira de antibióticos intra-articulares no tratamento da IAP não é 
justificada. Ensaios prospectivos, randomizados e controlados (ECRs) são necessários para apoiar o uso rotineiro de antibióticos intra-
-articulares como terapia autônoma ou adjunta no tratamento da IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 6%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Evidência atual publicada, para infusão antibiótica intra-

articular após irrigação e desbridamento para IAP, é limitado a 
pequenas séries de casos e estudos de coorte retrospectivos. Os 
autores de todos os estudos visavam atingir concentrações mais 
elevadas de antibióticos no local da infecção do que é possível 
com a terapia sistêmica. A IAP está associada à presença de bio-
filme e bactérias sésseis que são encapsuladas dentro de uma 
matriz biofílica e são mais difíceis de erradicar do que bactérias 
planctônicas [1-7]. Biofilme é o fator mais importante causador 
de resistência de bactérias a antibióticos no tratamento da IAP. 
Embora a concentração modesta de antibióticos possa prevenir 
a formação de biofílme, eliminar o biofilme estabelecido é um 
ponto diferente. Bactérias protegidas pelo biofilme requerem 
concentrações que são de ordens de magnitude maiores que a 
concentração inibitória mínima para as formas planctônicas da 
mesma bactéria, para eliminar a resistência aos organismos que 
são protegidos pelo glicocálice. 

Uma revisão sistemática da literatura revelou que bactérias 
encapsuladas pelo biofilme requerem concentrações de antibió-
ticos que são várias ordens de magnitude (100-1000 +) da con-
centração mínima para erradicação do biofilme (CMEB) acima 
da concentração inibitória mínima (MIC) suficiente para erradi-
car as bactérias planctônicas (Tabela 1). Atualmente, as concen-
trações mínimas para erradicação do biofilme (CMEBs) não são 
alcançáveis com antibioticoterapia endovenosa tradicional (IV) 
sem toxicidade sistêmica (Tabela 1). Antibióticos IV geralmente 
não alcançam estes níveis de concentração no fluido sinovial, 
mas em vez disso níveis em torno de duas a três vezes o MIC.

Apesar de muito trabalho ter sido feito para desenvolver 
agentes adjuvantes tais como peptídeos antibacterianos e agen-
tes quelantes para reduzir a resistência das bactérias biofílmi-
cas aos antibióticos, o único método viável disponível agora é 
aplicar antibióticos diretamente na articulação afetada, onde 
o implante reside, para atingir concentrações altas o suficien-
te para se aproximar do MBEC. O uso de espaçadores de poli-
metilmetacrilato impregnados de antibiótico é o método mais 
comumente usado para entregar antibióticos diretamente na ar-
ticulação como parte do tratamento da IAP. Enquanto a concen-
tração intra-articular de antibióticos é significativamente maior 
quando são utilizados espaçadores com antibiótico, o nível ain-
da é de ordem de grandeza (talvez milhares de vezes) menor 
do que é necessário para erradicar o biofilme. A oferta local 
de antibióticos com cimento ósseo com antibióticos não aplica 
uma dose consistente por tempo suficiente, com a maior parte 
da eluição ocorrendo nas primeiras 48-72 horas e no dia 5, as 
concentrações são frequentemente sub-terapêuticas [8]. Tem-
po é um fator importante no manejo do biofilme e exposição a 
altas concentrações por longos períodos aumenta a capacidade 
de alcançar o MBEC. 

A infusão direta de antibiótico através de uma bomba de 
infusão pode atingir níveis locais extremamente altos de antibi-
óticos por um período prolongado. Além disso, quando o antibi-
ótico é administrado através de um portal externo, pode ser des-
continuado se a toxicidade ou hipersensibilidade ocorrer. Perry 
et al. foram o primeiro grupo a descrever os sintomas intra-ar-
ticulares da instilação de antibióticos em 1992 [9]. Eles usaram 
uma bomba implantável com um cateter na superfície da ferida, 
para administrar 200-350 mg de amicacina em uma diluição de 
50 mg/ml por 8-15 semanas, para 72 pacientes com infecções 
agudas. Destes pacientes, 49 foram submetidos a desbridamento 
e retiveram suas próteses e 23 tiveram suas próteses removidas 
após o desbridamento inicial. Eles só relataram em detalhes um 
subconjunto de 12 pacientes (10 joelhos e 2 quadris, idade me-
diana de 59) sem história prévia de infecção e com 37 meses 
de seguimento. Níveis locais de antibióticos foram avaliados por 
meio da análise da drenagem da ferida ou do líquido sinovial e 
variou de 150 µg/ml a 1688 µg/ml. Os níveis séricos foram 10 
µg/ml, com exceção de um paciente cuja concentração sérica 
subiu para 13 µg/ml. Dois pacientes desenvolveram infecção 
recorrente, um com o mesmo Staphylococcus aureus (S. aureus) 
e o outro paciente infectado com Staphylococcus epidermidis, 
após infeccão original com S. aureus. Na série de 49 pacientes 
que mantiveram suas próteses, 38 pacientes estavam livres de 
infecção, entretanto, os tempos de acompanhamento variaram 
de 1-58 meses.

Fukagawa et al. relataram sua experiência com 15 pacien-
tes (16 joelhos) tratados para IAP com próteses estáveis   [10]. 
O microorganismo causador foi identificado em oito pacientes. 
Os pacientes foram tratados com sinovectomia aberta, desbri-
damento, troca do inserto de polietileno e retenção do implan-
te. Nos cinco pacientes com megapróteses de tumor, as ânco-
ras foram retidas. Um cateter de Hickmanvfoi inserido por via 
percutânea e antibióticos específicos para os microorganismos 
(caso o microorganismo tivesse sido culturado) foram infun-
didos no espaço articular duas vezes por dia até que os sinais 
clínicos da infecção estivessem resolvidos e as células brancas 
(WBC), proteína C-reativa (PCR) e velocidade de hemosedi-
mentação (VHS) normalizadas, quando os cateteres eram re-
tirados. A duração média da infusão foi de 20,8 dias +/- 11,7 
dias. Os antibióticos intra-articulares utilizados foram: amicaci-
na (400 mg/dia), gentamicina (80 mg/dia) e arbecacina (200 
mg/dia). Nenhum nível sérico de antibiótico foi relatado. Todos 
os pacientes também receberam antibioticoterapia intravenosa 
ou oral por 1-3 meses. Todos os pacientes foram considerados 
livres de infecção e clinicamente cicatrizados durante o primei-
ro período de seguimento de 46,7 meses (+/- 25,7 meses). No 
entanto, quatro dos cinco joelhos tratados com megapróteses de 
tumor desenvolveram infecção recorrente após uma média de 
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28,3 (+/- 26,1 meses). Esses pacientes foram tratados com anti-
bióticos intra-articulares novamente por 13-22 dias e a infecção 
ficou curada no último seguimento. Nenhuma toxicidade local 
ou infecção no local do cateter foi relatada. 

Tsumura et al. [11] relataram sobre o tratamento da IAP 
do joelho precoce em dez pacientes com irrigação contínua e 
concentrada com antibiótico por 7-29 dias. Antibióticos foram 
administrados através de um cateter de duplo lúmen de Salem 
após desbridamento com retenção de implantes. Oito dos 10 
pacientes estavam livres de infecção e capazes de reter as pró-
teses originais. As duas falhas foram os únicos pacientes com 
Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA). Antibi-
óticos administrados foram: clindamicina, amicacina, cefotiam, 
imipenem, arbecacina, piperacilina, cefazolina, ampicilina e 
vancomicina. Nenhum nível sérico ou sinovial de antibióticos 
foi relatado.

Em duas publicações recentes, Whiteside et al. relataram 
em uma coorte retrospectiva de 18 pacientes com artroplastia 
total do joelho (ATJ), com IAP recorrente do joelho tratada com 
revisão em um tempo (10 pacientes), ou artroplastia de revi-
são em dois tempos (8 pacientes), incluindo 3 pacientes que 
exigiam alongamento do membro e expansão de partes moles 
[12,13]. A infusão de antibiótico intra-articular com cateter de 
Hickman foi realizada como adjuvante do desbridamento me-
ticuloso. Os autores administraram 100 mg de vancomicina ou 
20 mg de gentamicina em 3 mL de solução salina no espaço  ar-
ticular e aumentavam a dose para 500 mg de vancomicina ou 
80 mg de gentamicina em 8 ml de soro fisiológico, em 12 ou 24 
horas, conforme tolerado, uma vez que a ferida ficasse estável 
e seca. Os pacientes também foram tratados no pós-operatório 
com 1 g de vancomicina EV e 80 mg de gentamicina EV por 48 
horas. Os antibióticos intra-articulares foram continuados por 
seis semanas, com níveis de vancomicina variando de 10.233 a 
20.167 mg/L.  Os níveis médios séricos máximos e mínimos de 
vancomicina foram de 4,1 +/- 1,2 μg/mL e 3,3 +/- μg/mL, res-
pectivamente. Três pacientes tiveram que ter uma redução da 
dose de antibiótico devido ao aumento excessivo do nível de an-
tibióticos. O seguimento variou de 2,3 a 12 anos, com média de 
6,1 anos. Um paciente teve uma infecção pós-operatória recor-
rente aos 13 meses. Nenhum outro paciente apresentou sinais 
clínicos ou sorológicos de infecção e nenhum paciente foi co-
locado em antibióticos supressivos crônicos. Similarmente, Roy 
et al. compararam concentrações sinoviais de antibióticos com 
administração intravenosa versus intra-articular em um sub-
grupo de pacientes da coorte de estudo Whiteside e encontrou 
um pico médio intra-articular de concentração de vancomicina 
de 9,242 +/- 7,608 mg/L após administração intra-articular de 
antibióticos em comparação com uma média de concentração 
intra-articular de 6,8 μg/mL após administração endovenosa 
[14]. Estes dados sugerem, com razoável certeza, que a infusão 
intra-articular direta de antibióticos oferece um benefício signi-
ficativo aos tratamentos com microorganismos resistentes, mas 
certamente não sobem para o mesmo nível de evidência como 
seria um ECR realizado no mesmo centro.

Revisão após re-infecção, revisão em dois tempos de artro-
plastia total é um problema clínico especialmente desafiador e 
é ainda mais difícil quando múltiplas falhas ocorreram. A taxa 
de complicação na utilização de espaçadores de antibióticos é 
substancial, incluindo a luxação, fratura e migração do espaça-
dor com perda óssea que deve ser considerada ao contemplar 
uma segunda troca em dois tempos. Uma revisão com infusão 
de antibiótico intra-articular pode desempenhar um papel neste 
cenário para reduzir a morbidade. Antony et al. descreveram a 
infusão de antibiótico intra-articular como adjuvante à revisão 
em um estágio para falha prévia de revisão em um ou dois tem-

pos em IAP de joelho, quadril ou ombro, em 57 pacientes com 
idade média de 65 anos [15]. Os cateteres de Hickman foram 
utilizados para infusão intra-articular de antibióticos específi-
cos para os organismos por aproximadamente 4-6 semanas, uma 
vez ou duas vezes por dia sem antibióticos sistêmicos conco-
mitantes. A dose de antibiótico intra-articular administrado foi 
determinada como sendo 50% da dose do soro, dado o espaço 
fechado. A erradicação da infecção foi definida como cultura 
negativas e VHS e PCR normais e 89,5% dos pacientes foram 
tratados com sucesso aos 11 meses de seguimento. Os níveis si-
noviais de antibióticos não foram coletados.
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QUESTÃO 7: O desbridamento, antibióticos e retenção de implantes (DARI) precoce pode ser 
utilizado em pacientes com infecção crônica agudizada de uma artroplastia unicompartimental 
do joelho (AUJ)?

RECOMENDAÇÃO: No caso de infecção aguda após a AUJ, o DARI precoce pode ser considerado. No entanto, se o tratamento inicial 
resultar em falha ou a infecção crônica está presente, a prótese implantada deve ser removida e uma revisão em um  ou em dois tempos 
para artroplastia total do joelho (ATJ) deve ser realizada em combinação com antibioticoterapia.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 96%, Discordam: 2%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
     As principais razões para a revisão da AUJ são a soltura, a 

progressão da osteoartrite para outro compartimento e infecção 
[1]. A incidência de infecção após a AUJ de 0,2 a 1% é menor do 
que a relatada após artroplastia total do joelho (ATJ) [1,2]. Uma 
característica distinta da infecção da AUJ é que tanto a prótese 
quanto a cartilagem nativa são envolvidas [1]. Isto é em parte 
atribuído ao uso de métodos minimamente invasivos, exposições 
com menos danos às partes moles adjacentes e preservação de 
estruturas ósseas e ligamentares [3].

Em caso de infecção imediata ou aguda após a AUJ, irrigação 
e desbridamento precoces seguidos de administração de antibió-
ticos pode ser uma solução adequada de tratamento. No entanto, 
se o efeito inicial do tratamento acaba em fracasso ou a infecção 
crônica está presente, a prótese implantada deve ser removida e a 
cirurgia de revisão em um ou dois tempos deve ser realizada [3]. 
Labruyere et al. relataram falhas em nove casos de AUJ infectadas 

manejadas com irrigação em um tempo, desbridamento e conver-
são em ATJ, em combinação com três meses de antibioticoterapia 
[1]. Deve-se notar que em cinco destes casos o DARI falhou. Kim 
et al. relataram o manejo de cinco pacientes com AUJ infectadas, 
com revisão em dois tempos para ATJ [3]. Bohm et al. relataram 
duas AUJs infectadas, um dos quais foi manejado com conversão 
em um tempo com sucesso, e o outro foi tratado com conversão 
em dois tempos, resultando em amputação acima do joelho [4]. 

Na IAP em AUJ, as recomendações são fracas, pois apenas 
cinco artigos publicados examinam os resultados das falhas da 
AUJ, incluindo infecção e a taxa de infecção é muito baixa (Ta-
bela 1). 

Dois dos casos de AUJ infectados em um estudo [1] foram in-
fecções pós-traumáticas antes da implantação da AUJ e, portanto, 
representam cenários mais complexos potencialmente predispo-
nentes à falha do tratamento. Não há literatura avaliando direta-

Labruyere 2015[1]
 
Bohm 2000[4]

 
Saragaglia 2013[5]
 
Kim 2016[3] 
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[Referência]
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DARI Tratamento Falhas Seguimento

TABELA 1. Sumário dos casos de AUJ infectados na literatura

mente o papel do DARI na AUJ. No entanto, falha subsequente 
devido à progressão de osteoartrite (OA) ocorreu em dois casos 
(sobrevida de 49%) em média de três anos. Portanto, pode ser 
aconselhável prosseguir com conversão em um ou em dois tem-
pos para ATJ no momento da infecção de AUJ para minimizar a 
necessidade de procedimentos de revisão adicionais no futuro e 
prevenir a morbidade associada. Em geral, cirurgiões deveriam 
avaliar a função anterior da AUJ, posição dos componentes, fi-
xação e condição do outro compartimento do joelho para deter-
minar se a retenção de implantes com o DARI é um tratamento 
inicial adequado na instalação da infecção.
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QUESTÃO 8: O desbridamento, antibióticos e retenção de implantes (DARI) pode ser utilizado 
no tratamento da infecção articular periprotética aguda (IAP) com uma megaprótese?

RECOMENDAÇÃO: O DARI é uma opção de tratamento viável na IAP aguda de uma megaprótese. A eficácia do DARI ainda não é 
clara devido à falta de dados comparativos entre as opções de tratamento e evidência limitada para sugerir superioridade de qualquer 
tratamento. A decisão de tratamento deve ser feita caso a caso e levar em conta as condições médicas subjacentes, histórico de infecção, 
características do microorganismo e histórico cirúrgico. O DARI é mais apropriado para a IAP aguda sem fatores complicadores, como 
infecção extensa e generalizada por um microorganismo de alta virulência ou resistentes.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 96%, Discordam: 1%, Abstenção: 3% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
A IAP aguda de megapróteses é uma complicação terrível e 

uma situação de difícil tratamento [1]. Taxas de infecção rela-
tadas em pacientes com megapróteses variam de 3% a mais de 
30% [1-3]. Em princípio, o tratamento da IAP aguda com uma 
megaprótese é semelhante ao tratamento de outras IAP agudas, 
exceto que há significativamente mais espaço potencial e maior 
carga infecciosa nas partes moles, requerendo exposição e des-
bridamento mais extensos [4,5]. A opções cirúrgicas incluem 
DARI [6-8], cirurgia de revisão em um tempo [4], revisão em 
dois tempos com intervalo com espaçador de cimento com an-
tibióticos [9-11], artrodese e amputação [5,8]. Infelizmente, 
há dados limitados sobre o resultado destes diferentes proce-
dimentos [1,9]. A falta de dados para comparação é devido às 
indicações limitadas para uma megaprótese, bem como a hete-
rogeneidade clínica dos pacientes afetados [5]. Além disso, os 
detalhes do tratamento variam muito, particularmente para o 
DARI. Informações específicas sobre o desbridamento, o tipo 
de soluções de irrigação, troca de componentes modulares, uso 
local e sistêmico de antibióticos e duração, geralmente estão fal-
tando. 

A revisão em dois tempos continua sendo o método pre-
ferido para o tratamento de IAP [8-10]. No entanto, a revisão 
em dois tempos aumenta significativamente os riscos cirúrgi-
cos e perioperatórios e inclui um período substancial de mo-
bilidade reduzida entre as etapas, o que aumentou o interesse 
em opções cirúrgicas alternativas, como o DARI. O DARI é uma 
opção atraente pois pode impedir a remoção desnecessária de 
implantes, o que poderia resultar em mais perda óssea e fratu-
ra [6,11,12]. O DARI é também o procedimento mais simples e 
menos dispendioso, com um menor tempo de internação hos-
pitalar [13]. O objetivo geral do tratamento do DARI deve ser o 
de selecionar a coorte de pacientes nos quais o tratamento com 
sucesso é mais provável.

Sujith et al. resumiram a contra-indicação absoluta e relati-
va para o DARI [13]: As contraindicações absolutas são próteses 
soltas, má cobertura de tecido mole e manto de cimento ósseo 
comprometido. As contra-indicações relativas são a presença 
de fistula, Staphylococcus meticilina-resistente e meticilina-
-sensível (MRSA e MSSA), articulações previamente revisadas, 
imunossupressão, artrite reumatóide, envolvimento polimicro-
biano, bacteremia, proteína C-reativa (PCR)> 100 mg /L, velo-
cidade de hemosedimentação (VHS)> 60 mm/h, dois ou mais 
desbridamentos anteriores e mais de 3 semanas de sintomas. 

A decisão de realizar o DARI também pode ser baseada 
na classificação da infecção. Segundo Pilge et al., se as cultu-
ras intraoperatórias são positivas, sem outros sinais de infecção 
(Tsukayama Tipo I), a retenção do implante e antibiótico sistê-

mico prolongado é o tratamento recomendado. A retenção de 
implantes também deve ser realizada em artroplastias estáveis   
com infecções do tipo II ou III (infecção pós-operatória aguda 
ou infecção hematogênica aguda). Se há sinais radiológicos de 
soltura do implante, a revisão em um ou dois tempos deve ser 
realizada [14,15]. 

Durante o DARI, o desbridamento completo é necessário 
para melhorar o resultado. Todo tecido infectado e não viável, 
em torno de uma prótese bem fixa, deve ser removido. Com-
ponentes retidos são irrigados e esfregados em um esforço para 
remover o biofilme [11,13]. Várias soluções antibióticas po-
dem ser usadas no intraoperatório, incluindo betadina diluída 
e a solução de Dakin (hipoclorito de sódio). Antibióticos sis-
têmicos, baseados na cultura, também são importantes para o 
sucesso do tratamento e o co-tratamento com rifampicina deve 
ser utilizado em IAPs estafilocócicas [6]. Supressão prolongada 
ou uso crônico de antibióticos também pode ser necessária. O 
uso de antibióticos locais, além da administração de agentes an-
tibióticos sistêmicos, é uma área de consideração. Componentes 
modulares e os metais expostos das megapróteses podem ser 
cobertos com cimento com antibióticos, embora não haja evi-
dências clínicas comparando a eficácia de tais métodos versus 
troca modular mais simples. 

Os fatores mais importantes que contribuem para o fracas-
so do tratamento são: a maior duração dos sintomas, mais tem-
po após a artroplastia inicial, a necessidade de desbridamentos 
múltiplos, a retenção de componentes e IAP causada por MRSA 
[6,11,12]. Revisão em um ou dois estágios deve ser realizado se 
o DARI falhar [11,13]. 

Em geral, o DARI é uma opção de tratamento para IAP 
aguda com megapróteses com níveis variados de sucesso em 
pacientes selecionados e não complicados. A heterogeneidade 
inerente a esses casos torna as comparações difíceis e há sempre 
algum grau de individualização na escolha do tratamento.
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QUESTÃO 9: Quais fatores estão associados com o sucesso do tratamento da infecção articu-
lar periprotética (IAP) aguda utilizando desbridamento, antibióticos e retenção de implantes 
(DARI)?

RECOMENDAÇÃO: Os seguintes fatores demonstraram estar associados ao sucesso do tratamento em IAPs agudas tratadas com DARI:
• Troca dos componentes modulares durante o desbridamento
• Realizar um desbridamento dentro de pelo menos sete dias, mas de preferência o mais cedo possível, após o início dos sintomas
• Adição de rifampicina ao esquema antibiótico, particularmente quando combinado com fluoroquinolona, nos casos de estafilococos 
suceptíveis
• Tratamento com fluoroquinolonas nos casos de bacilos gram-negativos susceptíveis
Os seguintes fatores demonstraram estar associados à falha do tratamento em IAPs agudas tratadas com DARI:
• Fatores relacionados ao hospedeiro: artrite reumatoide, idade avançada, sexo masculino, insuficiência renal crônica, cirrose hepática e 
doença pulmonar obstrutiva crônica
• Indicação de prótese: fratura como indicação da prótese, próteses cimentadas e próteses de revisão
• Apresentação clínica que representa a gravidade da infecção: proteína C reativa (PCR) alta, alta carga bacteriana e presença de bacte-
remia
• Microrganismos causais: S. aureus e Enterococcocus

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 92%, Discordam: 5%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O sucesso do DARI depende de múltiplos fatores dos hos-

pedeiros e implantes, apresentação clínica, variáveis   intraope-
ratórias, microorganismo (s) e suas sensibilidades aos antibióti-
cos e regime antibiótico. Vale ressaltar que os fatores descritos 
relacionados aos resultados do tratamento, em alguns estudos, 
nem sempre são confirmados por outros. A maioria dos fatores 
associados ao sucesso do DAIR é demonstrada em estudos re-
trospectivos, envolvendo alto risco de viés de seleção, especial-
mente para aqueles fatores que envolvem certas estratégias de 
tratamento. Assim sendo, a validação prospectiva é crítica para 
a maioria das variáveis   descritas e diferenças entre as coortes 
devem ser levadas em consideração na interpretação dos fatores 
de risco. Além disso, o sucesso do DARI depende da definição 
da falha do tratamento e da duração total de acompanhamento, 
que também diferiu entre os estudos selecionados. Fatores que 
aumentam a chance de sucesso do tratamento, consistentemen-
te relatados na literatura são:

Troca de Componentes Modulares
A carga bacteriana detectada no polietileno é maior em 

comparação com componentes metálicos de próteses, presu-
mivelmente devido a sua superfície rugosa que favorece a ade-
rência das bactérias [1]. Assim sendo, trocar os componentes 
modulares reduzirá a quantidade de biofilme presente em mate-
rial estranho. Além disso, remover os componentes modulares 
durante o DARI (isto é, cabeça femoral e/ou inserto de polietile-
no) oferece maior acesso à cápsula articular para debridamento 
radical. Tsang et al. revisaram todos os estudos de coorte publi-
cados entre 1977 e 2015 sobre o resultado do DARI em IAP de 
quadril. A taxa de sucesso do DARI em estudos em que todos os 
pacientes foram submetidos a troca de componentes modula-
res foi de 73,9% (471/637 pacientes; IC 95%, 70 a 77) em com-
paração com 60,7% (245/404 pacientes; IC 95%, 56 a 65) em 
pacientes nos quais os componentes modulares foram retidos 
(p <0,0001) [2]. Além disso, Grammatopoulos et al. demonstra-
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ram em uma coorte de 82 IAPs agudas de quadril um sucesso de 
tratamento de 93,3% em que os componentes modulares foram 
trocados versus 75,7% quando os componentes modulares fo-
ram retidos (p = 0,02) [3]. Estudos menores confirmam o mes-
mo em IAPs agudas do joelho [4,5]. O efeito benéfico da troca 
dos componentes modulares também foi demonstrada como 
preditores independentes de sucesso do tratamento em grandes 
estudos multicêntricos de coorte avaliando o resultado do DARI 
em IAPs de quadril e joelho causadas por S.aureus resistentes à 
meticilina e suscetível à meticilina (n = 345, risco relativo (RR) 
0,65, p <0,026)) [6], estreptococos (n = 462, RR 0,60, p <0,01) 
[7] e somente IAP tardia agudizada (n = 340, odds ratio (OR) 
0,35, p = 0,02). 

Realizar o DARI dentro de pelo menos sete dias após o início 
dos sintomas.

Vários estudos demonstraram que a duração dos sintomas 
é significativamente mais curta em pacientes tratados com su-
cesso com DARI, em comparação com os doentes nos quais o 
tratamento falhou [8–13]. Na maioria dos estudos, a diferença 
mais proeminente entre sucesso e falha é observada usando 
uma duração de sintomas de uma semana como ponto de corte 
[3,10,11,14,15]. Urish et al. demonstraram uma taxa de sucesso 
no tratamento de 53,2% em 216 IAP de joelho quando o DARI 
foi realizada dentro de uma semana após o início dos sintomas. 
Análise multivariada adicional neste estudo mostrou que a chan-
ce de falha aumentou quando DARI foi adiada para duas sema-
nas após o início dos sintomas (HR 1,68), e aumentou ainda 
mais após quatro semanas de sintomas (HR 2,34) (p = 0,002) 
[14]. Grammatopoulos et al. demonstraram uma taxa de sucesso 
do tratamento de 90,7% em 82 IAPs de quadril quando o DARI 
foi realizado em uma semana após o início dos sintomas versus 
75,0% quando o DAIR foi realizado após uma semana (p = 0,05) 
[3]. Como os dias máximos de duração dos sintomas não foram 
bem descritos em todos os estudos e as IAPs crônicas de fato 
incluídos em alguns [3,10,12,14], o efeito benéfico do desbri-
damento dentro de uma semana pode ser superestimada nestes 
estudos para apenas IAPs agudas. No entanto, um estudo reali-
zado em 110 pacientes com um máximo de 32 dias de sintomas 
indica a mesma conclusão [8,9]. Esses autores demonstraram 
que para cada dia adicional de adiamento do DARI, as probabi-
lidades de retenção de implantes diminuíram 15,7% e 7,5% para 
IAP de quadril e joelho, respectivamente. No mesmo estudo, a 
análise multivariada mostrou que a realização de um DARI em 
cinco dias foi um preditor independente para o sucesso do trata-
mento, com cerca de 0,05 para ambos, quadris e joelhos (IC 95% 
0,01 a 0,24). Estes dados apoiam o conceito de que o DARI deve 
ser realizado dentro de uma semana, para aumentar a chance de 
sucesso do tratamento, mas de preferência deve ser realizado o 
mais breve possível.

A adição de rifampicina em IAP por estafilococos
No ensaio clínico randomizado realizado por Zimmerli et al. 

em 1998, 24 pacientes com implante ortopédico infectado cau-
sado por estafilococos e tratados com desbridamento cirúrgico 
foram randomizados no tratamento antimicrobiano com combi-
nação de ciprofloxacina/rifampicina ou com monoterapia com 
ciprofloxacina. Adicionando rifampicina ao regime de antibióti-
cos melhorou o sucesso do tratamento de 58 - 100% (p = 0,02)) 
[16]. Embora relativamente pequeno no tamanho da amostra, 
este estudo serviu como base para adicionar rifampicina ao regi-
me antibiótico em IAP estafilocócica. Depois disso, o benefício 
da rifampicina foi demonstrado principalmente em estudos ob-
servacionais [6,17–19]. Em um estudo prospectivo incluindo 86 
IAPs estafilocócicas monomicrobianas de joelho, tratadas com 
desbridamento aberto, esquemas baseados em rifampina tive-
ram um sucesso de tratamento 40% maior em comparação com 
outros regimes (p = 0,01) [17]. Além disso, a adição de rifampi-

cina demonstrou ser um forte preditor independente para o su-
cesso do tratamento em análises multivariadas [6,20]. O maior 
efeito benéfico da rifampicina foi demonstrado quando com-
binada com uma fluoroquinolona,   que pode ser explicado pela 
eficácia das fluoroquinolonas contra o biofilme e por interações 
medicamentosas de rifampicina com vários outros antibióticos, 
mas não com levofloxacina, a fluoroquinolona mais utilizada. 
Em um estudo retrospectivo de infecções gram-positivas trata-
das com DARI, Tornero et al. demonstraram que a rifampicina 
combinada com linezolida, cotrimoxazol ou clindamicina (que 
são conhecidos por terem uma interacção medicamentosa com 
rifampicina) foi associado a maior taxa de falha (27,8%) em 
comparação com uma combinação de rifampicina com levoflo-
xacina, ciprofloxacina ou amoxicilina (8,3%) (p = 0,026) [19]. O 
maior benefício da terapia combinada de flouquinolona-rifam-
picina comparada a outros esquemas antibióticos também foi 
ilustrado por Puhto et al. em um estudo de 113 pacientes com 
IAP aguda: comparado à rifampicina-ciprofloxacina, a HR para 
falha do tratamento foi significativamente aumentada no grupo 
de antibióticos rifampicina-outros (HR 6,0, IC 95%, 1,5 a 28,8, 
p = 0,014), e ainda maior em pacientes tratados sem rifampicina 
(HR 14,4, IC 95%, 3,1 a 66,9, p <0,01) [20]. Além disso, Senne-
ville et al., observaram o mesmo em 41 pacientes com IAP aguda 
por S. aureus tratados com DARI: o sucesso do tratamento foi 
de 93,8% no grupo fluoroquinolona-rifampicina, 66,7% no gru-
po rifampicina-outros antibióticos e 57,1% nos esquemas sem 
rifampicina (p = 0,11) [21]. No total, esses dados indicam que 
a adição de rifampicina ao esquema antibiótico, particularmen-
te quando combinada com uma fluoroquinolona,   está associada 
ao aumento da chance de sucesso do tratamento em IAP aguda 
tratada com DARI.

O Uso de Fluoroquinolonas na IAP Gram-negativa
O efeito protetivo do tratamento antibiótico com fluoroqui-

nolona é demonstrado em dois estudos prospectivos e um re-
trospectivo observacional [19,22,23]. Em uma coorte prospec-
tiva de 22 pacientes com IAP precoce causada por organismos 
gram-negativos, o uso de fluorquinolonas foi associado à me-
nor taxa de falha (7,1%), do que outros esquemas antibióticos 
(37,5%) (p = 0,04) [19]. Além disso, em um estudo de coorte 
de 47 casos, o tratamento com fluoroquinolona em pacientes 
com bacilos gram-negativos foi associado a um desfecho posi-
tivo (p = 0,0009) e foi um preditor independente do sucesso do 
tratamento (OR, 9,09; IC 95%, 1,96 a 50; p<0,005) [23]. Final-
mente, um grande estudo multicêntrico retrospectivo sobre IAP 
gram-negativa foi realizado em 16 hospitais nos quais o DARI 
foi realizado em 72% dos casos (174/242 casos) [22]. A taxa 
de sucesso global do DARI foi de 68%, o que aumentou para 
79% em IAPs Gram-negativas tratadas com ciprofloxacina. De 
acordo com o estudo anterior, o tratamento com ciprofloxacina 
exibiu um efeito protetor na análise multivariada (HR 0,23; IC 
95%, 0,13 a 0,40; p <0,001). Em todos esses estudos, nenhum 
escore de propensão foi realizado para corrigir possíveis viéses 
de seleção. Além disso, deve-se notar que na maioria dos estu-
dos realizados, a terapia oral com fluorquinolonas foi comparada 
com antibióticos betalactâmicos orais. Questionando a superio-
ridade das fluoroquinolonas, Grossi et al. demonstraram que o 
tratamento com altas doses endovenosa de antibióticos beta-lac-
tâmicos (isoladamente ou com a adição de antimicrobianos) não 
foi inferior ao tratamento com fluoroquinolonas [24]. Embora 
este estudo tenha um tamanho de amostra relativamente peque-
no (n = 76) e incluiu tanto DARIs, como cirurgias de revisão em 
tempos, fornece alguma evidência para a possibilidade de que a 
administração intravenosa alternativa de regimes antibióticos, 
e /ou terapia combinada, podem ser tão eficazes como o trata-
mento com fluoroquinolonas. Mais estudos são necessários para 
confirmar este achado.

Fatores que diminuem a chance de sucesso do tratamento, 
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consistentemente mostrados na literatura são:

Fatores relacionados ao hospedeiro
A importância dos fatores do hospedeiro, no desfecho de 

pacientes com IAP, foi destacada por McPherson et al., que des-
creveram a primeira classificação do estado médico e imunoló-
gico do hospedeiro para prever o resultado [25]. No entanto, 
este sistema de classificação não foi validado em grandes coor-
tes de pacientes que foram submetidos ao DARI. Para pacientes 
submetidos ao DARI, três grandes estudos de coorte em estrep-
tococos, staphylococcus e IAP tardia agudizada identificaram 
pacientes com artrite reumatoide (AR) como importante fator 
de risco para falha [6,7]. Este alto risco de falha em pacientes 
com AR tem sido demonstrado também em estudos menores 
[10,26,27]. O risco mais pronunciado foi observado em IAP tar-
dia agudizada, demonstrando uma taxa de falha de 74% em pa-
cientes com AR versus 43% em pacientes sem AR (p <0,001), e 
mostrou ser um preditor independente de falha na análise mul-
tivariada, com um OR de 5,1 (IC 95% 1,1 - 24,3, p = 0,04). A 
idade tem sido independentemente associada ao pior desfecho, 
em uma recente grande coorte de IAP aguda, mostrando que os 
pacientes com mais de 80 anos de idade têm risco significativa-
mente maior de falha (OR 2,6). Além disso, uma correlação clara 
entre falha do tratamento e idade também tem sido descrita em 
um grande coorte de IAPs precoces [28]. Sexo masculino [28], 
insuficiência renal crônica [7,22,29] e cirrose hepática [29,30] 
também foram identificados como preditores independentes de 
falha em pacientes tratados com DARI. Pacientes com doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) mostraram um risco au-
mentado para falha em IAPs tardias agudizadas. Neste estudo, a 
DPOC não foi preditor significativo de falha na análise multiva-
riada (OR 2,9; IC 95% 0,99 - 8,68, p <0,05).

Indicação da prótese
Apesar do fato de que as artroplastias por fratura e de revi-

são têm maior predisposição à infecção [31-34], essas artroplas-
tias estão associadas ao maior risco de falha do tratamento em 
IAPs agudas também. A fratura como indicação para a prótese 
foi demonstrada estar associada ao fracasso do DARI em três 
estudos de IAP agudas precoces [28,29,35] e em um estudo de 
IAP tardias agudizadas também. Com uma taxa média de falha 
que é 20-30% maior em comparação com osteoartrite, a fratura 
como uma indicação para a prótese foi mostrado ser um preditor 
independente para falha do tratamento em dois estudos [29]. O 
mesmo é verdadeiro para artroplastia de revisão em comparação 
com artroplastia primária infectada, com uma taxa de falha que 
é 12-22% maior [29,36], e ainda maior nos joelhos [4]. A ar-
troplastia de revisão tem se mostrado preditor independente de 
falha na IAP aguda precoce [29,36]. Apenas um estudo demons-
trou um risco aumentado de falha em próteses cimentadas, com 
um OR de 8.7 na análise multivariada [29].

Apresentação clínica
Vários fatores considerados como parâmetros substitu-

tos para a gravidade da infecção têm sido associados à falha do 
tratamento: PCR alta na apresentação clínica [6,23,28,29,37], 
a quantidade/percentual de culturas intraoperatórias positi-
vas representando o inóculo bacteriano [28,29] e bacteremia 
/ sepse [7,28,29,38]. Na maioria desses estudos, esses fatores 
estão intimamente correlacionados entre si. No caso de valor de 
PCR, um valor de corte médio> 115 mg/L foi associado com 
uma taxa de falha aumentada, dependendo do tipo de infec-
ção (aguda tardia ou aguda precoce). Notavelmente, infecções 
tardias agudas/hematogênicas parecem estar associadas a pio-
res desfechos comparados às infecções precoces agudas/pós-
cirúrgicas, especialmente quando a infecção é causada por S. 
aureus [6,15,20,37–41].

Microrganismo causador
Foi demonstrado em vários estudos que uma infecção cau-

sada por S. aureus está associada ao risco aumentado de falha 
[28,36,42,43]. Em uma grande coorte retrospectiva de 386 IAPs 
agudas precoces realizada por Löwik et al., a porcentagem de 
falha foi 17% maior quando a infecção foi causada por S. aureus 
em comparação com outros microorganismos (47,5% vs. 30,2%, 
p <0,001). A infecção por S. aureus também foi fator de risco 
proeminente para falha em IAPs tardias agudizadas, ilustrado 
por um OR de 3,52 para S. aureus na análise multivariada. A 
infecção por S. aureus resistente à meticilina (MRSA) foi asso-
ciada ao risco aumentado de falha em um estudo realizado por 
Cobo et al., mas isso não foi demonstrado como variável inde-
pendente na análise multivariada [40]. De fato, Lora-Tamayo et 
al. demonstraram claramente que as infecções por MRSA têm 
taxas de falha semelhantes às do S. aureus sensível à meticilina, 
embora o tempo para falha difere [6]. Ao lado de S. aureus, em 
geral, pobres resultados foram descritos para IAPs enterocócicas 
[43-46]. A maior análise sobre a IAP enterocócica foi realizada 
pela Tornero et al., que relataram uma taxa de falha de 53% em 
94 pacientes tratados com DARI [45]. A subanálise demonstrou 
que a infecção causada por E. faecium têm um desfecho pior do 
que aqueles causados   por E. faecalis (72% contra 42% de falha, p 
<0,04). De fato, dois estudos identificaram a presença de entero-
cocos como fator de risco independente para falha na IAP aguda 
tratada com DARI [43]. 

Em última análise, um escore de risco clínico incluindo os 
fatores mais potentes associados à falhas e sucessos do trata-
mento deve ser desenvolvido para prever a chance individual de 
sucesso do tratamento. Um dos principais objetivos dos escores 
de risco seria identificar pacientes com alta taxa de falha usando 
o DARI. Para ser de uso mais clínico, essas pontuações devem, 
preferencialmente, incluir apenas variáveis   pré-operatórias. Até 
o momento, dois artigos descreveram um escore de risco para 
falha em IAP agudas precoces (KLIC-score, Fig. 1A) [29] e IAPs 
tardias agudas (pontuação de CRIME80, Fig. 1B) tratado com 
DARI. Estes escores de risco podem auxiliar na decisão clínica 
de fazer a escolha de uma abordagem cirúrgica alternativa e/ou 
intensificar o regime antimicrobiano.
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QUESTÃO 10: A realização de desbridamento, antibióticos e retenção de implantes (DARI) alte-
ra o resultado de uma artroplastia de revisão subsequente em dois tempos?

RECOMENDAÇÃO: Desconhecido. Com base nas evidências disponíveis, não se sabe se o DARI prévio afeta adversamente o resultado 
de uma artroplastia de revisão em dois tempos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 6%, Abstenção: 1% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Existem várias opções de tratamento cirúrgico para infec-

ções articulares periprotéticas (IAPs), incluindo irrigação e des-
bridamento (DARI) com troca de componentes modulares e ar-
troplastia de revisão em um ou dois tempos, com a escolha final 
dependendo de um número de variáveis, incluindo cronicidade 
da infecção, organismo e padrões de sensibilidade ao antibióti-
co, fatores do hospedeiro e experiência do cirurgião. O DARI 
com retenção de implantes tem sido uma estratégia ativa em di-
versas circunstâncias, pois é menos mórbido para o paciente e 
menos oneroso para o sistema de saúde em geral. No entanto, a 
taxa de falha do DARI não é insignificante, com média de 68% na 
literatura (61-82%). Após a falha do tratamento de um DARI, a 
recomendação para o tratamento subsequente é geralmente uma 
artroplastia de revisão em dois tempos. A questão permanece se 

a tentativa inicial do DARI afeta adversamente o resultado da 
artroplastia de revisão subsequente em dois tempos. 

Dois estudos anteriores e um estudo muito recente sobre 
este assunto parecia indicar que a falha de um DARI inicial e 
troca de componente modular leva a taxas de falha mais altas 
do que as esperadas em artroplastia de revisão em dois tempos. 
Sherrell et al. realizou uma revisão retrospectiva multicêntrica 
de infecções periprotéticas do joelho tratadas com um procedi-
mento em dois tempos após um tratamento inicial com DARI. 
Dos 83 joelhos que haviam passado por DARI, 28 (34%) falha-
ram na revisão subseqüente em dois estágios e exigiram uma re-
operação por infecção persistente. Com os números disponíveis, 
não houve diferença entre sucesso e fracasso em relação à idade, 
sexo ou escore da Sociedade Americana de Anestesiologistas 
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(ASA). O outro estudo anterior foi uma revisão retrospectiva 
de 44 pacientes submetidos ao DARI para infecções periprotéti-
cas agudas no joelho, identificadas pelo Registro HealthEast de 
substituição articular e do Banco de dados do Centro Médico 
dos Veteranos de Minneapolis (MVAMC) de artroplastia total 
do joelho (ATJ) [2] Dos 25 (57%) pacientes que falharam em 
uma tentativa de DARI, 19 foram para um procedimento de re-
visão em dois tempos, e apenas 11 desses 19 casos (58%) foi 
bem-sucedido o procedimento de revisão em dois tempos. Em 
uma revisão retrospectiva recente de 184 IAPs, Rajgopal et al. 
relataram uma taxa de falha de 23,86% (21/88) após a troca em 
dois tempos após falha do DARI, em comparação com 15,62% 
(15/96) após revisão em dois tempos diretos [3]. A taxa de su-
cesso da troca subsequente em dois tempos, em todas essas sé-
ries, é inferior aos resultados publicados, e os autores concluem 
que pode ser devido à infecção ter se tornado mais enraizada 
nos tecidos moles e nos ossos. 

Dois estudos mais recentes sobre este tópico relatam os 
achados opostos, ou seja, que DARI antes de uma troca em dois 
tempos não aumenta o risco de falha. Brimmo et al. usaram o 
Banco de dados estaduais da Califórnia e Nova York, de pacien-
tes internados, para identificar todas as revisões de trocas em 
dois tempos, em pacientes com ATJ, e compararam as taxas de 
falha, conforme definido como cirurgia devido a infecção den-
tro de quatro anos, entre aqueles com e sem DARI prévia [4]. 
Dos 750 pacientes submetidos a artroplastia de revisão em dois 
tempos entre 2005 e 2011, 57 (7,6%) foram submetidos a DARI 
prévia. Após quatro anos, a taxa de insucesso estimada foi de 
8,7% ( IC 95%, 1,9% -16,9%) no grupo com DARI prévio e 17,5% 
(IC 95%, 14,7% -20,4%) no grupo sem DARI prévio. Depois de 
ajustar para sexo, raça, seguro saude, renda familiar mediana e 
comorbidades, a taxa de risco para o grupo com falha do DARI 
foi de 0,49 (p = 0,122, IC 95%, 0,20-1,20), a qual os autores in-
dicaram revelar menor risco de falha comparado ao grupo sem 
DARI prévio. Nodzo et al. revisaram sua experiência institucio-
nal única de pacientes que foram submetidos à artroplastia de 
revisão em dois tempos para IAP de ATJ, que incluíam 132 que 
não tinham DARI prévio e 45 pacientes que tiveram um DARI 
prévio com falha [5]. As taxas de sucesso entre grupos foram 
semelhantes, em 82,5% e 82,2%, respectivamente, e a única va-

riável estudada que diminuiu as chances de reoperação foi o uso 
de mais de 2g de vancomicina na construção do espaçador. 

Como é evidente na literatura atual, não há conclusões com 
clara evidência de se a realização de um DARI afeta o resultado 
de uma artroplastia de revisão em dois estágios. Todos os artigos 
incluídos de uma única instituição, multicentrica ou banco de 
dados, derivado de um pequeno número de pacientes que real-
mente tiveram uma artroplastia de revisão em dois tempos após 
falha de DARI (n = 83, 25, 88, 57, 45) e, portanto, pequenas di-
ferenças na precisão da codificação ou interpretação dos dados 
potencialmente influenciaram os resultados de forma significa-
tiva. Para aqueles que suportam a crença de que uma falha do 
DARI está associada a uma taxa de sucesso reduzida para artro-
plastia de revisão subsequente em dois tempos, pode não ser a 
infecção ter se tornado mais estabelecida no tecido periarticular, 
mas que é uma variável de viés/confusão do paciente ou de se-
leção do organismo, e aqueles indivíduos que falham um DARI 
inerentemente têm maior risco de falhar em uma artroplastia de 
revisão subsequente em dois tempos.
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QUESTÃO 11: Quantos procedimentos de desbridamento, antibióticos e retenção de implantes 
(DARI) são aceitáveis no tratamento de pacientes com infecção articular periprotética aguda 
(IAP) de artroplastia primária antes da remoção dos componentes?

RECOMENDAÇÃO: Após um procedimento de DARI com falha, deve-se considerar seriamente a remoção dos componentes.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 86%, Discordam: 13%, Abstenção: 1% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA
Uma revisão sistemática da literatura foi realizada utilizan-

do o Medline/PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), Em-
base (www.embase.com) e bancos de dados SCOPUS (www.
scopus. com). Estudos em que havia um protocolo padrão para 
uma segunda cirurgia, outra que não o DARI (ou seja, repetir a 
cirurgia para remover pérolas de antibiótico ou irrigação e des-

bridamento múltiplos), não foram incluídos nesta revisão. 
A maioria dos estudos revisados   é limitada por sua natureza 

retrospectiva, pequenas amostras e falta de diferenciação entre 
a IAP aguda pós-operatória e a IAP hematogênica. A maioria dos 
pesquisadores viram falha do DARI como uma indicação para 
um procedimento terapêutico diferente; assim, a maioria dos es-
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tudos foi limitada a um único DARI. Estudos nos quais múltiplos 
DARIs foram realizados tinham visão limitada em sua metodo-
logia quanto ao porquê e quando um segundo procedimento foi 
realizado. Vários procedimentos de DARI foram realizados em 
uma pequena porção do tamanho da amostra [1,2]. 

Uma revisão retrospectiva de Triantafyllopoulos et al. ten-
tou abordar o número adequado de procedimentos DARI a que 
um paciente deve ser submetido antes de ser realizada a artro-
plastia de ressecção. Nesta série retrospectiva de 141 pacientes 
submetidos ao DARI para tratamento de uma infecção peripro-
tética profunda após artroplastia primária ou revisão de joelho 
(ATJ) ou quadril (ATQ), 19 pacientes foram submetidos a múl-
tiplos procedimentos de DARI [3]. Dos 19 pacientes submetidos 
a múltiplos procedimentos (dois ou três) de DARI, 10 (52,6%) 
conseguiram retenção do implante com controle de infecção. 
Dos 122 pacientes que realizaram um único DARI, 78 (63,9%) 
atingiram controle de infecção com retenção de implantes. To-
das as falhas sofreram remoção de prótese e reimplante em dois 
tempos. A diferença na taxa de falha entre aqueles que foram 
submetidos a múltiplos DARIs e aqueles que realizaram um 
único DARI não foram estatisticamente significativos. Este es-
tudo foi limitado por vários fatores. Os autores incluíram ambas 
cirurgias primárias e de revisão, bem como uma mistura hetero-
gênea de IAP pós-operatória aguda e IAP tardia-hematogênica. 
O manuscrito também não tinha um protocolo claro para o qual 
os pacientes foram submetidos a repetir o DARI ou um procedi-
mento diferente. Além disso, não havia protocolo para pacientes 
a serem submetidos ao  DARI adicional ou qualquer notação do 
tempo. Pacientes submetidos a um segundo DARI, mais que 20 
dias após o primeiro DARI, tiveram 97,4% de chances de suces-
so comparados aos pacientes submetidos ao segundo procedi-
mento menos de 20 dias após o primeiro [3]. 

Uma análise retrospectiva multicêntrica de Urish et al. de-
monstrou que 109 dos 216 doentes submetidos ao DARI após 
ATJ necessitaram de procedimento adicional [4]. Das 109 falhas, 
59 foram DARIs repetidos. Por fim, dos pacientes que falharam 
no DAIR inicial, apenas 28,4% tinham DARI como seu procedi-
mento final; assim, irrigação subseqüente e desbridamento teve 
uma taxa de falha de mais de 70%. 

Outro estudo retrospectivo comparou 64 pacientes subme-
tidos ao DARI (n = 39) versus revisão em dois tempos (n = 25) 
em três meses de ATJ primária. Dos 39 pacientes submetidos ao 
DARI, houve 24 falhas (61,5%) e todas as 24 foram submetidas a 

repetição do DARI [5]. Todos os 24 procedimentos do DARI fa-
lharam no controle da infecção [5]. Os pacientes do grupo DARI 
foram submetidos, em média, a 3,2 procedimentos cirúrgicos 
adicionais (variação 1-6) para controlar a infecção enquanto os 
pacientes com revisão em dois tempos foram submetidos a uma 
média de 2,2 procedimentos cirúrgicos (variação 2-4). Um ou-
tro estudo de Vilchez et al. de 53 pacientes com ATQ e ATJ com 
IAP tratadas com DARI, demonstraram que a necessidade de um 
DAIR secundário foi fator preditivo de falha [6]. 

A literatura demonstra que um segundo procedimento 
DARI tem, na melhor das hipóteses, o sucesso equivalente a um 
procedimento DARI inicial. A fim de evitar procedimentos ci-
rúrgicos adicionais, a artroplastia de ressecção deve ser conside-
rada após um procedimento inicial falho de DARI.
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QUESTÃO 12: Qual é a duração ideal do tratamento antibiótico após o desbridamento, antibióticos 
e retenção de implantes (DARI) para infecções articulares periprotéticas agudas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: A duração ótima do tratamento com antibióticos após o DARI permanece relativamente desconhecida, uma vez que 
há heterogeneidade quanto à duração, dose e administração do tratamento. Um mínimo de seis semanas de antibioticoterapia parece ser 
suficiente na maioria dos casos de IAPs tratadas pelo DARI.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 8%, Abstenção: 1% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
IAPs agudas podem ser tratadas por DARI [1,2]. Neste 

contexto, terapia antimicrobiana é administrada em altas doses 
durante o período pós-operatório. A taxa mediana de sucesso 
para o DAIR no tratamento de IAP varia de 34,8 a 100% [3-23]. 
No entanto, nenhum dos relatos comparam diretamente o resul-
tado do DARI em relação à duração do tratamento antibiótico. 

Além disso, os detalhes do tratamento antibiótico, como a 
via de administração, dose e duração do tratamento, parecem 
faltar. Dois estudos, embora não forneçam o tratamento antimi-
crobiano, afirmaram que os pacientes da coorte submetida ao 
DARI, receberam pelo menos seis semanas e uma mediana de 
sete semanas (intervalo de 3 a 39 semanas) de tratamento anti-
microbiano [9,10]. A maioria dos estudos que relataram o resul-
tado do DARI [3,5,7,13–18] utilizaram o regime de tratamento 
com antibióticos baseado no algoritmo proposto por Zimmerli 
et al. [1]. O mesmo consiste em 7 a 14 dias de uso endovenoso 
de antibióticos, seguidos de 3 a 6 meses de antibióticos orais, 
com atividade contra bactérias em biofilmes (por exemplo, ci-
profloxacina, terapia coadjuvante com rifampicina). 

Quatro estudos relatam que antibiótico intravenoso foram 
usados em sua coorte, com ou sem antibióticos orais adjuvan-
tes durante o curso do tratamento por uma duração média de 
seis semanas [8,12,19,24]. Um único estudo revela que os pa-
cientes receberam somente antibióticos orais após o procedi-
mento DARI, com uma duração de seis semanas de tratamento 
[2]. Os restantes 11 estudos utilizaram uma combinação por via 
intravenosa, seguido de antibioticoterapia oral. Nestes estudos, 
a duração mediana da antibioticoterapia endovenosa foi de 6 
semanas e entre os sete estudos que relataram a duração dos 
antibióticos orais, a mediana foi de 16 semanas (variação de 9 
semanas ao longo da vida).

Parece haver uma grande variação na duração do trata-
mento, via de administração e o tipo de terapia antimicrobia-
na que é selecionado para pacientes submetidos ao DARI. A 
heterogeneidade na literatura e na prática clínica podem surgir 
como resultado do fato de que não há parâmetros clínicos ou 
biológicos confiáveis   que permitam avaliar a resposta ao trata-
mento e, portanto, determinar a duração ideal da terapia antimi-
crobiana [25]. Há um fraco sinal na literatura para sugerir que 
após um período “crítico” de terapia de ação antimicrobiana, ne-
nhuma melhora adicional no resultado é encontrada estenden-
do o tratamento antimicrobiano. De fato, alguns investigadores 
afirmaram que a duração da terapia antimicrobiana não influen-
cia o resultado do tratamento de pacientes com IAP por DAIR 
[26]. Ao contrário, alguns pesquisadores acreditam que o uso 
prolongado de antimicrobianos é mais provável que a terapia 
leve ao mascaramento da infecção e atraso na identificação da 
falha do tratamento [26,27]. 

Há escassa literatura sobre a melhor via de administração 

da terapia antimicrobiana. A maior parte dos clínicos recomen-
da que os pacientes submetidos ao DARI deveriam receber anti-
microbianos intravenosos, pelo menos inicialmente. Um estudo 
comparativo observacional não randomizado, concluiu que o 
único fator associado à falha foi a seleção de antibióticos orais 
e não a duração do tratamento [4]. A maioria dos estudos que 
defende o uso de um ciclo de antibioticoterapia de seis a oito se-
manas, os antibióticos intravenosos por duas semanas seguidas 
de quatro a seis semanas de antibióticos orais é ideal [27-34]. 

Existem três estudos comparativos não randomizados ob-
servacionais que não mostram diferenças no sucesso do DARI 
quando longo ou curto curso de antimicrobianos foram utiliza-
dos (Tabela 1). Em um estudo de Bernard et al., que incluiu uma 
coorte de 60 pacientes manejados pelo DARI, a taxa de sucesso 
entre pacientes tratados por seis semanas de antimicrobianos 
não foi menor do que aqueles tratados por 12 semanas [35]. Em 
2012, Puhto et al. publicaram uma comparação pré-pós de 50 
pacientes com IAP tratados com 8 semanas versus 72 pacientes 
que receberam 3 (quadris) ou 6 (joelhos) meses de tratamento, 
mostrando taxas de sucesso semelhantes (63 versus 67%  aná-
lise da intenção de tratar e 89 versus 87% na análise por proto-
colo) [36]. Mais recentemente, Chaussade et al. analisaram 87 
episódios de IAP manejados por DARI, com taxas de sucesso 
semelhantes, quando os doentes foram tratados por 6 ou 12 se-
manas [37]. Todos os três estudos incluíram casos de joelho e 
quadril, todos os tipos de organismos, com predomínio de esta-
filococos e variados regimes antibióticos.

Um estudo multicêntrico randomizado comparou um curso 
de 8 semanas de levofloxacina mais rifampicina versus um lon-
go curso, três de terapia oral para a IAP do quadril e seis meses 
de terapia para a IAP do joelho na IAP estafilocócica manejada 
por DARI [38]. Ainda que o número de pacientes incluídos foi 
baixa, a hipótese de não-inferioridade do curso de 8 semanas foi 
comprovada na análise de intenção de tratar (taxa de sucesso 
de 73 vs 58% para os grupos de curta e longa, respectivamente; 
n = 66), e uma tendência à não-inferioridade foi observada na 
análise por protocolo (taxa de cura de 92 e 95%; n = 44) [38]. Os 
resultados do estudo DATIPO, um ensaio clinico francês multi-
cêntrico randomizado em andamento, comparando 6 semanas 
vs. 12 semanas de terapia antimicrobiana para pacientes com 
IAP em tratamento cirúrgico, incluindo o DARI, é aguardado 
ansiosamente. 

Enquanto os resultados de estudos de alto nível são aguar-
dados e baseados na avaliação da literatura disponível, parece 
que seis a oito semanas de terapia antimicrobiana é o padrão 
atual para pacientes passando por DARI. Há menos evidências 
sobre a via ideal de administração, com a maioria dos estudos 
defendendo que o tratamento deve incluir a via intravenosa. O 
tipo de antimicrobianos baseia-se também nos organismos isola-
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dos, com estudos propondo que antibióticos visando o biofilme, 
como a rifampicina, também devem ser parte do algoritmo de 
tratamento.
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por protocolo. 

Ref Desenho do Estudo N Etiologia Antimicrobianos Observações

TABELA 1. Estudos comparativos avaliando a duração da terapia antimicrobiana em IAPs tratadas com DARI. 
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[35] Bernard L, Legout L, Zürcher-Pfund L, Stern R, Rohner P, Peter R, et 
al. Six weeks of antibiotic treatment is suffi cient following surgery 
for septic arthroplasty. J Infect. 2010;61:125–132. doi:10.1016/j.
jinf.2010.05.005.

[36] Puhto A-P, Puhto T, Syrjala H. Short-course antibiotics for prosthetic 
joint infections treated with prosthesis retention. Clin Microbiol In-
fect. 2012;18:1143–1148. doi:10.1111/j.1469-0691.2011.03693.x.

[37] Chaussade H, U.kay I, Vuagnat A, Druon J, Gras G, Rosset P, et al. An-
tibiotic therapy duration for prosthetic joint infections treated by De-
bridement and Implant Retention (DAIR): Similar long-term remission 
for 6 weeks as compared to 12 weeks. Int J Infect Dis. 2017;63:37–42. 
doi:10.1016/j.ijid.2017.08.002.

[38] Lora-Tamayo J, Euba G, Cobo J, Horcajada JP, Soriano A, Sandoval E, et 
al. Short- versus long-duration levofl oxacin plus rifampicin for acute 
staphylococcal prosthetic joint infection managed with implant reten-
tion: a randomised clinical trial. Int J Antimicrob Agents. 2016;48:310–
316. doi:10.1016/j.ijantimicag.2016.05.021.

•   •   •   •   •

Autores: Camelia Marculescu, Silvano Esposito

QUESTÃO 13: Qual é a combinação mais eficaz de antibióticos no tratamento das infecções arti-
culares periprotéticas (IAP) causadas por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), 
em pacientes que passaram por tratamento cirúrgico com desbridamento, antibióticos e retenção 
do implante (DARI)?

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos uma combinação de um antibiótico parenteral mais rifampicina oral por uma a seis semanas, se-
guido de rifampicina e um medicamento oral de alta biodisponibilidade acompanhado por mais três meses, dependendo do perfil de 
suscetibilidade do MRSA, tolerabilidade do paciente e efeito colateral.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 88%, Discordam: 10%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O tratamento da IAP por MRSA, que foi submetida a DARI 

permanece desafiador. Uma combinação ideal de terapia an-
timicrobiana não foi estabelecida. O tratamento deve ter em 
conta os efeitos antimicrobianos de suscetibilidades de MRSA 
e adaptadas de acordo. Sempre combinações possíveis baseadas 
em rifampina devem ser usadas, mas rifampicina sozinha nunca 
deve ser usada devido ao rápido desenvolvimento de resistên-
cia. Os regimes de terapia combinada baseados em rifampina 
demonstraram ser eficazes na erradicação de organismos estafi-
locócicos e curar IAPs. Um algoritmo amplamente utilizado por 
Zimmerli e nas Diretrizes da Sociedade Americana de Doenças 
Infecciosas (IDSA) recomendam uma combinação quinolona-
-rifampina para cepas de Staphylococcus aureus suscetíveis e 
taxas de cura de 70 - 100% foram relatadas [1–3]. A duração da 
terapia antimicrobiana para IAP tratada com DARI não foi bem 
estabelecida. Recomendamos duas a seis semanas de terapia an-

timicrobiana parenteral em combinação com rifampicina 300 a 
450 mg por via oral duas vezes ao dia, seguido de rifampicina 
mais uma droga oral de susceptibilidade (como sulfametoxazol- 
trimetoprim, ciprofloxacina ou levofloxacina, uma tetraciclina, 
ácido fusídico), dependendo da tolerância individual, efeito 
colateral e perfil no teste de susceptibilidade antimicrobiana 
[1,4,5]. Certas drogas altamente biodisponíveis, tais como fluo-
roquinolonas, rifampicina, linezolida e sulfametoxazol-trimeto-
prim, atingem níveis no osso que excedem a concentração inibi-
tória mínima (MICs) para a maioria dos organismos [6].

Zimmerli et al. sugeriram uma duração de terapia de três 
meses para IAP de artroplastia total do quadril (ATQ) e seis 
meses para artroplastia total do joelho (ATJ) [1,3]. Cursos mais 
curtos de terapia (6 versus 12 semanas) foram estudados em 
IAPs tratados com DARI. Contudo, neste estudo de Chaussade 
et al. a presença de MRSA, que compunha apenas 13,8% das in-
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fecções, foi associado ao pior resultado (remissão em 41,7 vs. 
73,3% para outros patógenos) [7]. Supressão oral com sulfame-
toxazol-trimetoprim, minociclina ou doxiciclina, com base nas 
suscetibilidades in vitro e no perfil individual de efeito colete-
ral e tolerância, podem ser considerados seguindo os regimes 
acima e deve ser reservado para pacientes que são inadequados 
ou recusam nova terapia cirúrgica. A duração da supressão oral 
crônica permanece desconhecida. 

Embora as diretrizes atuais da IDSA recomendem a vanco-
micina como o principal agente parenteral para tratamento de 
infecções por MRSA, sua utilidade tem sido questionada devido 
aos crescentes relatos de resistência heterogêneas, falha do tra-
tamento e nefrotoxicidade. Vancomicina não é bactericida con-
tra pequenas variantes de colônia (SCV) de MRSA. Além disso, 
Lenhard et al. mostrou recentemente em experimentos em po-
pulação mista que vancomicina seleciona favoravelmente para 
o crescimento de subpopulação SCV [6]. Portanto, os médicos 
devem considerar regimes de combinação de glicopeptídeos ou 
antimicrobianos alternativos em pacientes com infecções graves 
por MRSA persistente em que o fenótipo pode desempenhar um 
papel.

Análises in vitro identificaram fluoroquinolonas e oritavan-
cina como mantenedores de altos níveis de vancomicina in vitro 
contra SCVs e combinações β-lactâmicos com daptomicina po-
dem oferecer uma nova opção para combater as SCVs [8,9,10]. 
Enquanto o tratamento ideal para infecções causadas por estafi-
lococos SCVs não é conhecido, terapia de combinação incluindo 
rifampicina ou oritavancina parece ser particularmente eficaz 
em erradicar SCVs intracelulares [11].
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JUSTIFICATIVA
Nas últimas décadas, aumentou a quantidade de infecções 

articulares periprotéticas (IAPs) causadas por organismos gram-
-negativos, incluindo gram-negativos (GN) multirresistentes. 
Diversos estudos foram publicados sobre o tratamento destas 
infecções com antibióticos em pacientes tratados com desbrida-
mento cirúrgico e retenção do implante (DARI) [2–8]. Estudos 
foram realizados demonstrando o agente antibiótico preferido 
para tratar estas infecções, mas poucos estão relacionados à via 
preferida, dose e duração do tratamento antibiótico.

Agente antibiótico para IAPs Gram-negativas tratadas com 
DARI

Rodriguez-Pardo et al. realizaram uma análise retrospec-
tiva em 242 IAPs gram-negativas, incluindo 174 casos (72%) 
tratadas com DARI [2]. O estudo demonstrou que o uso de flu-
oroquinolonas (ciprofloxacina neste estudo) foi associado com 
o índice de sucesso mais alto, de 79% (98 de 124), enquanto 
o sucesso no restante dos pacientes tratados com outro regime 
antibiótico (por exemplo, ß-lactâmicos ou cotrimoxazol) foi de 
apenas 40% (20 de 49). Além disso, o tratamento com cipro-
floxacina exibiu um efeito protetor independente na prevenção 
de falhas subsequentes na análise multivariada (índice de ris-
co ajustado (IRA) de 0,23; p < 0,001). Além de endossar o uso 
de fluoroquinolonas, tal estudo também favoreceu o uso de um 
tratamento combinado, pois o antibiótico β-lactâmico combi-
nado com uma fluoroquinolona ou um aminoglicosídeo, como 
regime, mostrou uma tendência de melhor resultado (IRA de 
0,42, p < 0,07). A coorte de pacientes incluídos no estudo foi 
principalmente composta por indivíduos infectados com Entero-
bacteriaceae spp (78%) e alguns com Pseudomonas spp (20%). O 
estudo não pôde compilar quais casos de IAP se beneficiaram do 
tratamento combinado. Diversos outros estudos menores foram 
realizados, que suportaram o efeito benéfico de fluoroquinolo-
nas. Aboltins et al. [3] estudaram o desfecho de 17 pacientes 
consecutivos com IAP gram-negativa em estágio inicial, princi-
palmente polimicrobianas em origem (76%) e principalmente 
envolvendo Enterobacteriaceae spp (94%). Todos estes pacien-
tes foram inicialmente tratados com antibióticos β-lactâmicos 
de forma intravenosa e 14 pacientes foram subsequentemente 
tratados com ciprofloxacino por via oral. A falha no tratamento 
ocorreu em dois pacientes, que não foram tratados com cipro-
floxacino (período médio de acompanhamento de 28 meses). 
Apenas uma de tais falhas foi causada por uma reincidência 
com o mesmo gram-negativo, sugerindo um índice de cura de 
100% (14/14) quando usando ciprofloxacino versus 66% (2/3) 
quando usando outro regime antibiótico oral (nestes casos es-
pecificamente, amoxicilina/ácido clavulânico). Além disso, um 
estudo realizado por Jaén et al. (n = 47) e Tornero et al. (n = 21) 
em IAPs gram-negativas tratadas com DARI, que foi parcialmen-
te baseado na mesma coorte de pacientes, também demonstrou 

que o uso de fluoroquinolonas em gram-negativos suscetíveis foi 
o único fator associado com o sucesso do tratamento na análise 
univariante [4,7,8].

Recentemente, Grossi et al. [9] demonstraram em 76 IAPs 
gram-negativas que o desfecho do tratamento com antibióticos 
β-lactâmicos administrados via intravenosa (sozinhos ou em 
combinação com outro agente antimicrobiano) durante todo 
o período de tratamento (média de três meses) foi similar em 
comparação com o uso de fluoroquinolona via oral (índice de 
falha de 16,7 vs. 22,4%, p = 0,75). Embora o estudo de Grossi et 
al. tenha incluído DARIs e revisões, como estratégia cirúrgica, o 
desfecho permaneceu o mesmo após a estratificação de acordo 
com o procedimento cirúrgico, sugerindo que regimes antibióti-
cos intravenosos e/ou o tratamento  combinado podem ser tão 
eficazes quanto o tratamento com fluorquinolonas.

O uso de regimes orais alternativos com exceção de β-lactâ-
micos, como cotrimoxazol, foi pouco estudado na área de IAPs e 
exigem investigações adicionais. Poucos dados estão disponíveis 
sobre como tratar gram-negativos multirresistentes na área das 
IAPs, porém revisões amplas e opiniões de especialistas foram 
publicadas, utilizando a eficácia de carbapenêmicos combinada 
com tigeciclina, colistina ou fosfomicina quando o microrganis-
mo é suscetível [10–13]. Outra questão no documento de con-
senso estuda a eficácia da tigeciclina e da fosfomicina indepen-
dentemente ou administradas em conjunto com β-lactâmicos no 
tratamento de IAPs, sugerindo que a tigeciclina ou a fosfomicina 
poderiam ser consideradas para o tratamento da IAP gram-nega-
tiva multirresistente como parte do regime combinado, quando 
o microrganismo é suscetível. Além disso, também foi relatado o 
benefício de adicionar colistina a um β-lactâmico para infecções 
osteoarticulares causadas por gram-negativos multirresistentes, 
demonstrando um maior índice de cura para o tratamento com-
binado [14,15]. 

Duração do tratamento, via de administração e dosagem para 
IAPs gram-negativas tratadas com DARI 

A Tabela 1 mostra a duração do tratamento e o índice de 
falha subsequente dos estudos mencionados acima.

A associação de uma duração curta ou longa do tratamen-
to com um índice de cura respectivamente mais baixa ou mais 
alta não foi descrita na maioria dos estudos. Apenas Jaén et. al 
avaliaram a diferença no desfecho entre pacientes tratados por 
mais ou menos 14 dias de tratamento intravenoso e tratados 
por mais ou menos 64 dias de tratamento antibiótico oral e de-
monstraram não haver diferenças no desfecho [8].  Embora os 
estudos tenham demonstrado um índice igual de sucesso com 4 
a 8 semanas em comparação com as 12 semanas padrão de trata-
mento antibiótico [16–20], estes estudos foram principalmente 
realizados em estafilococos suscetíveis à rifampicina e não po-

Autores: Jean Yombi, Marjan Wouthuyzen-Bakker

QUESTÃO 14: Qual terapia antibiótica (agente, via, dose e duração) é recomendada para infec-
ções articulares periprotéticas agudas gram-negativas (IAPs) tratadas com desbridamento, anti-
bióticos e retenção de implantes (DARI)?

RECOMENDAÇÃO: Após a intervenção cirúrgica (DARI), os pacientes com IAP agudas por gram-negativos também devem receber 
tratamento com antibióticos por 6 a 12 semanas com base no tipo de organismo. Em casos suscetíveis à fluoroquinolona, o agente anti-
biótico recomendado é a fluoroquinolona.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 83%, Discordam: 11%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)
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dem ser extrapolados para IAPs gram-negativas. Por isso, ainda 
recomendamos uma duração de tratamento de 6 a 12 semanas 
(incluindo 1 a 2 semanas de tratamento intravenoso), especial-
mente em gram-negativos resistentes ao ciprofloxacino. Caso 
β-lactâmicos sejam indicados, estes devem ser administrados 
intravenosamente durante todo o período de tratamento.

Nenhum estudo avaliou a dosagem do tratamento antibióti-
co e sua relação com o desfecho. Nós propomos as recomenda-
ções ilustradas na Tabela 2.
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QUESTÃO 1: Quais são as potenciais vantagens de uma artroplastia de revisão em um tempo?

RECOMENDAÇÃO: As potenciais vantagens de uma artroplastia de substituição em tempo único são diversas, incluindo diminuição na 
morbidade cirúrgica e mortalidade, retorno funcional antecipado, redução dos custos de saúde e de economia geral, assim como aumento 
em anos de vida ajustados por qualidade relacionada à saúde. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 8%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

5.3. TRATAMENTO: REVISÃO EM UM TEMPO 

Enterobacteriacae, sensível a 
ciprofloxacino

Pseudomonas spp, sensível a 
Ciprofloxacina 

Enterobacteriaceae, resistente ao 
ciprofloxacino

Pseudomonas spp, resistente ao 
ciprofloxacino

Ceftriaxona 2 g QD
±
Ciprofloxacino 400 mg TD 

Cefepime 2 g TD ou Meropenem 2gm TD ou 
Ceftazidime 2g TD or 
Piperacillin-tazobactam 4.5g QD ± 

Ciprofloxacino 400 mg TD ou Tobramicina 
7mg/kg QD 

Ceftriaxona 2 g QD
±
Tobramicina 7mg/kg QD 

Cefepime 2 g TD ou Meropenem 2g TD ou 
Ceftazidime 2g TD ou 
Piperacilina-tazobactam 4.5g QD ± 
Tobramicina 7mg/kg QD ou  Colistina 3 
milhões UI TD ou Fosfomicina 2-4g QD 

Ciprofloxacino 750 mg DD

Ciprofloxacino 750 mg DD 

Antibióticos β-lactâmicos IV durante todo 
período de tratamento

Possível alternativa Cotrimoxazol 960 mg TD 

Antibióticos IV durante todo o período de 
tratamento

Microorganismos 1 Regime IV Regime Oral 

TABELA 2. Regime de antibiótico proposto para tratamento de IAPs por gram-negativos tratadas com DARI.

DARI, desbridamento, antibiótico e retenção do implante; IAPs, infecções articulares periprotéticas; QD, quatro vezes ao dia; 
TD, três vezes ao dia; DD, duas vezes ao dia
± Dupla terapia deve ser considerada em pacientes com alto risco de falha no tratamento. 
1 No caso de gram-negativos multirresistentes ou extremamente resistentes, o tratamento com antibióticos deve ser guiado 
pelo antibiograma e preferencialmente pela combinação de dois antibióticos com diferentes mecanismos de ação.

JUSTIFICATIVA     
Embora diversos estudos tenham sido realizados avaliando 

a eficácia da artroplastia de substituição em estágio único ou 
dois estágios para a infecção articular periprotética (IAP) [1–
13], a maioria demonstrou um índice reduzido de recorrência 
da infecção após a artroplastia total em dois tempos comparada 
com a de estágio único, embora o valor comparativo de tais re-
sultados seja difícil de interpretar em virtude das discrepâncias 
em comorbidades de pacientes, perfis bacterianos, protocolos 
de tratamento e variações nas definições de IAPs, sucesso clí-
nico e falha.

Na América do Norte, o tratamento das IAPs usando um 
procedimento de revisão em dois tempos permanece sendo o 
método mais amplamente utilizado e relatado na literatura [14–
16]. Entretanto, não há claras evidências que mostrem a supe-
rioridade da revisão em dois estágios em relação à revisão em 
tempo único em termos de sucesso, erradicação da infecção ou 
satisfação do paciente [1–11,13,16–18]. Além disso, a revisão 

em um tempo demonstrou várias vantagens em diversos estu-
dos prognósticos e observacionais, especialmente na literatura 
europeia [1–13].

Dependendo do estudo e do período de acompanhamen-
to, procedimentos de revisão de estágio único demonstraram 
um índice de sucesso entre 75% a 95% [1–5,7–13,17–19]. Este 
desfecho é semelhante aos índices de reinfecção relatados após 
revisões em dois estágios entre 9% e 20% dos casos [20]. Além 
disso, quando apropriadamente realizada, a revisão em um tem-
po pode evitar a morbidade associada com cirurgias múltiplas e 
apresentar vantagens como redução do tempo total de interna-
ção, redução do custo geral e reabilitação funcional antecipada 
[19,20]. Outras vantagens incluem duração reduzida do trata-
mento antibiótico sistêmico pós-operatório e dos efeitos colate-
rais aos antibióticos sistêmicos [19,20].

Apesar do sucesso demonstrado em revisões de um tempo, 
é importante reconhecer que este procedimento necessita de 
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critérios estritos de seleção dos pacientes e protocolos especí-
ficos de planejamento operatório. Por exemplo, a identificação 
pré-operatória no fluido sinovial do organismo bacteriano res-
ponsável é um pré-requisito para determinar o regime especí-
fico de tratamento antibiótico local e sistêmico [3,6,10,11,19]. 
Além disso, os pacientes que apresentam falha na revisão de 
estágio único, como aqueles com elemento patogênico incerto 
ou falta de suscetibilidade aos antibióticos disponíveis e aqueles 
com infecções mais graves, podem não ser candidatos para a re-
visão total de estágio único [20].

Além de critérios de seleção estritos, diversas etapas intra-
operatórias meticulosas são importantes para o sucesso, incluin-
do desbridamento agressivo de partes moles, remoção meticulo-
sa do material prévio de cimento e todos os outros materiais de 
implante, assim como o uso de cimento com antibióticos para 
reimplantação, juntamente com regimes antibióticos pós-opera-
tórios específicos [19]. Em uma revisão sistemática comparando 
a revisão de um estágio e a de dois estágios, desfechos superio-
res para a revisão de um estágio foram relatados quando realiza-
da em uma população seletiva de pacientes [21]. 

Duas metanálises recentes comparando desfechos para a 
revisão em um tempo versus a de dois tempos para pacientes 
com IAPs após artroplastias totais do quadril [22] e do joelho 
[23] demonstraram índices de reinfecção estatisticamente equi-
valentes para ambos os protocolos. Entretanto, estes achados 
foram limitados pela qualidade dos estudos inclusos nas meta-a-
nálises, assim como uma escassez relativa de estudos avaliando 
protocolos de um estágio em comparação com de dois estágios.

Wolf et al. utilizaram a modelagem de Markov em uma aná-
lise por Árvore de Decisão para sugerir uma possível superio-
ridade do tratamento de um estágio em comparação com um 
protocolo de dois estágios, com relação à qualidade de anos de 
vida referente à saúde, apesar de uma diminuição objetiva na 
recorrência da infecção com um protocolo de dois estágios [24]. 
Embora o aumento na mortalidade em um protocolo de dois es-
tágios foi mais diretamente responsável pela vantagem prevista 
do protocolo de um estágio em tal estudo, a falha na reimplanta-
ção em algumas circunstâncias, o tempo entre os procedimentos 
e uma recuperação total mais longa também foram valores que 
favoreceram o protocolo de estágio único. Embora haja diversos 
desafios em conduzir um ensaio controlado randomizado apro-
priado para abordar esta questão, controvérsias importantes 
com relação a este tópico provavelmente continuarão existindo 
até que tal ensaio seja feito.

Com base nas evidências atuais, procedimentos de revisão 
de estágio único podem ser utilizados como uma alternativa 
para a revisão de dois estágios para IAPs, com sucesso seme-
lhante. Entretanto, esta pode não ser uma opção apropriada para 
todos os pacientes com infecção protética. Planejamento ope-
ratório e técnicas cirúrgicas meticulosas são importantes para 
chegar a desfechos excelentes.  Futuros estudos prospectivos, 
randomizados, apropriadamente conduzidos e preferencialmen-
te multicêntricos são necessários para delinear a superioridade 
de uma revisão em ou dois tempos para as IAPs. É provável que 
as controvérsias acentuadas sobre este tópico continuem exis-
tindo até que tais evidências se tornem disponíveis.
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QUESTÃO 2: Quais são as indicações e contraindicações para uma artroplastia de substituição 
em um tempo para o tratamento de infecções articulares periprotéticas crônicas?

RECOMENDAÇÃO: A artroplastia de substituição de estágio único continua sendo uma opção viável para IAPs crônicas. Em pacientes 
com sinais de sepse sistêmica, comorbidades extensas, infecção com organismos resistentes, infecções de cultura negativa e baixa cober-
tura do tecido mole, a artroplastia de substituição de estágio único pode não ser uma boa opção. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 5%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
As evidências para a melhor prática no tratamento de IAPs 

representam uma ciência em evolução com cada vez mais popu-
laridade para a artroplastia de revisão em um tempo nos últimos 
anos. Tal popularidade é principalmente estimulada por estudos 
relatando desfechos semelhantes [1,2], se não melhores [3], da 
cirurgia de substituição de estágio único versus de dois estágios 
e o potencial de redução em morbidade, mortalidade e carga so-
cioeconômica com o protocolo de estágio único [4–6]. Excelen-
tes desfechos de sobrevivência livre de infecção estão documen-
tados na literatura, especialmente quando critérios estritos de 
seleção de pacientes são atendidos. Aboltins et al. [3] relataram 
em 2015 sua série de 28 pacientes estritamente selecionados, 
que passaram por substituição em um tempo para artroplastias 
de joelhos cronicamente infectados com um índice de reinfec-
ção de 0%, com no mínimo três anos de seguimento. Sua coorte 
combinou precisamente critérios referentes ao hospedeiro, ao 
local e aos fatores microbiológicos propostos neste documento 
de consenso, atualizado. Resultados iniciais de Oussedik et al. 
em 2010 relataram um índice de sucesso similar de sobrevivên-
cia livre de infecção com a artroplastia de substituição de estágio 
único em quadril na presença de um protocolo estrito de seleção 
de pacientes [7].

Apesar dos estudos mencionados, ainda há falta de literatu-
ra de alta qualidade abordando o tema. Assim, com a ausência 
de publicações de ensaios controlados randomizados, muitas 
das nossas conclusões são feitas a partir de uma combinação de 
estudos de coortes retrospectivas e prospectivas e revisões sis-
temáticas de tais estudos. 

Experiências iniciais de artroplastia de substituição de es-
tágio único de Bucholz et al. [8] em 1981 relataram um índice 
geral de sucesso de 77% em uma série ampla de 583 pacientes. 
Neste estudo, o perfil microbiológico teve um papel importan-
te nos desfechos, com infecções polimicrobianas e organismos 
atípicos e gram-negativos estando associados ao maior índice 
de falha. Estes achados foram posteriormente reverberados por 
Jackson et al. [9] em sua revisão de literatura em 2000, onde 
concluíram que, além de tais fatores, infecções com Staphylo-
coccus aureus e Staphylococcus epidermidis resistentes a meti-
cilina foram associadas a desfechos insatisfatórios. Entretanto, é 
importante observar que, apesar de tais relatórios, evidências da 
HELIOS ENDO-Klinik, onde um alto volume de procedimentos 
em um tempo é realizado (85% de todas as revisões sépticas), 
não consideram esses fatores como contraindicações absolutas à 
cirurgia de estágio único e ainda apresentam acompanhamentos 
de longo prazo promissores [10].

Excelentes resultados foram relatados em diversas séries, 
com um índice de sobrevivência livre de infecção de 92% a 
100%, em que a suscetibilidade microbiológica conhecida foi 

estabelecida previamente à cirurgia [3,10–12]. Apesar disso, a 
importância da microbiologia predeterminada também foi indi-
retamente questionada por um ou mais estudos recentemente 
[13–15]. Bucholz et al. identificaram melhores resultados em 
casos de cultura negativa, um critério previamente considera-
do como contraindicação absoluta para a estratégia de estágio 
único. Lange et al., em sua série de 56 pacientes, relatam um 
índice de 91% com um período livre de infecção, apesar de 15 
pacientes terem culturas de tecido negativas. Além disso, em sua 
série, apenas uma das cinco falhas teve a cultura negativa docu-
mentada [13]. Assim, pode-se propor que a falta de diagnóstico 
microbiológico pré-operatório pode ser considerada uma con-
traindicação relativa, e não absoluta, à artroplastia de substitui-
ção de estágio único.

Fatores locais e referentes ao hospedeiro também foram 
destacados como determinantes importantes para o desfecho da 
revisão de estágio único. Um estudo realizado por Goksan et al. 
em 1992, em uma pequena coorte de 18 casos, relatou um índice 
de sucesso de 94% com joelhos, considerando como sucesso a 
erradicação da infecção. O perfil do hospedeiro nesta série cor-
respondeu a alguns dos critérios de indicação posteriormente 
definidos pelo Grupo de Consenso Internacional em 2013, que 
inclui a ausência de sepse sistêmica e inflamação macroscópica 
do tecido. Nos dois casos relatados de falha, observou-se que 
ambos os pacientes tinham grave imunossupressão [16]. Em um 
estudo retrospectivo realizado por Wolf et al. [17], sua coor-
te de pacientes foi categorizada usando o sistema de classifica-
ção McPherson baseado no estado do hospedeiro e no estado 
do local. Sua série concluiu melhores desfechos em termos de 
erradicação da infecção com procedimentos em dois tempos vs 
em um tempo, realizados na presença de fatores de comprome-
timento sistêmico do hospedeiro (95% vs 33% de erradicação 
para pacientes tipo B + C McPherson) e de comprometimento 
do osso e do tecido mole local (95% vs 0% de erradicação para 
pacientes no estágio MacPherson 3). Mais recentemente, Bori et 
al. publicaram sua série de 19 casos consecutivos de revisão de 
quadril de estágio único e relataram um índice de cura de 95%. 
Eles relatam que a ausência de defeitos importantes no osso no 
intraoperatório (com apenas quatro casos exigindo enxerto ós-
seo) é um potencial fator de contribuição para seus desfechos 
de sucesso [15].

A presença de defeitos de partes moles e tratos sinusais 
também parece ter um impacto negativo nos desfechos em al-
guns estudos, com um índice de reinfecção de 27% (6 de 22 ca-
sos) [18]. De modo semelhante, entre as cinco infecções recor-
rentes na série de Lang et al., três pacientes tinham lesões no 
tecido mole na forma de um trato sinusal em uma apresentação 
inicial e um tinha um abscesso. Entretanto é importante obser-
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var que, apesar dos achados relatados, em uma série inicial de 
47 pacientes, Jenny et al. documentaram 87% de sobrevivência 
livre de infecção em um período de três anos, apesar de uma 
grande quantidade de sua coorte (43%) apresentar uma fístu-
la. Em sua série, apenas dois pacientes com trato sinusal subse-
quentemente entraram para o grupo de reinfecção [9]. Assim, é 
possível propor que uma fístula de descarga não é, por si só, uma 
contraindicação absoluta para a artroplastia de substituição de 
estágio único, uma conclusão também feita por Raut et al. [20].

Pode-se concluir que a artroplastia de substituição de está-
gio único permanece sendo uma opção plausível para o trata-
mento de infecções articulares protéticas em um grupo seleto 
de indivíduos com a prospecção de resultados promissores para 
a sobrevivência livre de infecção da prótese revisada. Porém, 
grande parte destas evidências se baseiam em análises de estu-
dos observacionais prospectivos e retrospectivos. Além disso, 
considerando que os desfechos seguintes à substituição de es-
tágio único são afetados por múltiplos fatores, é difícil avaliar 
o impacto que um critério individual possui. Não há dúvidas de 
que conclusões mais sólidas podem ser feitas no futuro acom-
panhando resultados de ensaios controlados randomizados, que 
estão em andamento no Reino Unido, nos Estados Unidos e em 
outros lugares. Enquanto isso, oferecemos o seguinte como indi-
cações e contraindicações relativas para a artroplastia de substi-
tuição em uma tempo cirúrgico.

Indicações para Estágio Único

 Hospedeiro/Local 
• Hospedeiro não imunocomprometido 
• Ausência de sepse sistêmica 
• Perda óssea mínima/defeito mínimo de partes moles, 

permitindo fechamento primário da ferida 
• Microbiologia 
• Isolamento pré-operatório do organismo patogênico  
• Sensibilidades conhecidas a tratamentos bacterianos 

Contraindicações Relativas para Estágio Único 
• Danos graves dos tecidos moles, em que o fechamento 

direto da articulação e da ferida não é possível. Um tra-
to sinusal complexo que não pode ser excisado junta-
mente com a cicatriz antiga. 

• IAP de cultura negativa, em que o organismo causador 
e sua suscetibilidade não são conhecidos. 

• Nenhum desbridamento radical dos tecidos moles ou 
do osso infeccionado é possível (por qualquer motivo). 

• Nenhum tratamento antimicrobiano local é possível 
(por qualquer motivo). 

• Nenhum estoque ósseo apropriado existe para a fixação 
do novo implante. 
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QUESTÃO 3: A artroplastia de substituição de estágio único possui algum papel no tratamento 
de infecções articulares periprotéticas agudas de artroplastias totais de quadril (ATQs) sem ci-
mento?

RECOMENDAÇÃO: Sim. A artroplastia de substituição de estágio único pode ser usada para tratar pacientes com IAPs agudas de ATQs 
sem cimento. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 7%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Desbridamento e retenção de implantes, revisão de estágio 

único e revisão de dois estágios são descritos como opções de 
tratamento para IAPs [1].  Desde a década de 70, quando Bu-
chholz introduziu o conceito de artroplastia de revisão de está-
gio único como uma alternativa à revisão de dois estágios para 
IAPs, diversos autores publicaram resultados encorajadores si-
milares na revisão de estágio único para ATQs infeccionadas. 
Com menos tempo de internação hospitalar, menor risco de 
complicações perioperatórias e menor custo geral de saúde, a re-
visão de estágio único foi considerada como uma opção de trata-
mento atrativa para a complicação aguda de IAPs do quadril [5].

A artroplastia de substituição de estágio único para IAPs 
agudas em ATQs sem cimento é uma situação única com prós 
e contras. Por um lado, os componentes acetabulares e femo-
rais podem não ter tido tempo para uma osteoointegração total. 
Isso não apenas facilita a extração de implantes sem incorrer em 
perda óssea significativa, mas também permite o uso de com-
ponentes do tipo “primário” para a parte de reimplantação do 
procedimento [6]. Por outro lado, um dos principais princípios 
e meios para o sucesso da artroplastia de substituição de estágio 
único original de Bucholz foi a identificação pré-operatória do 
organismo de infecção para ajudar a guiar a escolha do cimen-
to antibiótico durante a reimplantação dos componentes. No 
caso da artroplastia de revisão “sem cimento” padrão, isso não é 
possível. Como resultado, mais recentemente alguns cirurgiões 
utilizaram técnicas adjuntas para obter concentrações suprate-
rapêuticas similares de antibiótico no espaço periarticular du-
rante uma artroplastia de revisão de estágio único sem cimento 
no quadril [7,8].

A literatura sobre o tópico de artroplastia de substituição 
de estágio único é muito heterogênea, especificamente com 
relação a critérios de inclusão, organismos causando infecção, 
técnica cirúrgica e extensão do acompanhamento. Portanto, 
chegar a uma conclusão definitiva para o papel da artroplastia 
de substituição de estágio único no tratamento de IAPs agudas 
de ATQs sem cimento é um desafio devido à limitação dos da-
dos disponíveis [6–10]. Nós identificamos três estudos clínicos 
que revisaram estes resultados da artroplastia de substituição de 
estágio único sem cimento para IAPs agudas de ATQs. Em uma 
série retrospectiva e multicêntrica de 27 pacientes, Hansen et 
al. demonstrou um índice de sucesso de 70% em retenção de 
componentes com um acompanhamento mínimo de 27 meses 
e um acompanhamento médio de 50 meses.  Entretanto, 4 dos 
19 pacientes precisaram de desbridamento operatório adicio-
nal para controlar a infecção, indicando que uma artroplastia 
de substituição de estágio único isolada foi bem-sucedida em 
apenas 15 dos 27 pacientes (56%) [6]. Em um estudo feito por 
Wolf et al., que incluiu 24 infecções de ATQ agudas tratadas com 

artroplastia de substituição de estágio único sem cimento, a er-
radicação da infecção foi obtida em 75% (18/24) com um perí-
odo médio de acompanhamento de dois anos [9]. Infelizmente, 
o estudo com o maior tempo médio de acompanhamento de 8,6 
anos apenas incluiu 6 pacientes que passaram pela substituição 
de estágio único sem cimento. Embora não tenha relatado casos 
de reinfecção, os critérios de inclusão foram muito estritos para 
chegar a uma conclusão sobre a substituição de estágio único 
(por exemplo, baixa quantidade de pus, pacientes saudáveis, 
nenhuma evidência de infecção sistêmica aguda) e seu perfil 
de organismo de infecção apenas incluiu a Staphylococcus epi-
dermidis e um caso de Clostridium, portanto a aplicabilidade de 
seus resultados devem ser interpretados com base nessas infor-
mações. De modo semelhante, o único estudo que investigou a 
artroplastia de substituição de estágio único sem cimento para 
IAPs crônicas de ATQs feito por Yoo et al. relatou a retenção de 
componentes em 10 dos 12 pacientes (83%) com tempo médio 
de acompanhamento de 7,2 anos, mas excluiu todos os pacien-
tes com IAPs causadas por Staphylococcus aureus resistentes à 
meticilina [11].

Conforme mencionado anteriormente, um dos meios para o 
sucesso histórico da artroplastia de substituição de estágio único 
foi a capacidade de entrega de concentrações supraterapêuticas 
de antibióticos no espaço periarticular, o que não é possível na 
artroplastia de revisão de dois estágios sem cimento padrão. 
Dois autores desenvolveram novas técnicas para aplicar antimi-
crobianos adjuntos localmente com a esperança de aprimorar 
sua sobrevivência livre de infecção.

Através do uso de enxerto ósseo homólogo impregnado 
com antibiótico durante a revisão de estágio único para IAP, 
Winkler et al. não tiveram recorrência da infecção em 34 dos 37 
(92%) pacientes com acompanhamento médio de 4,4 anos. Eles 
calcularam concentrações supraterapêuticas de vancomicina no 
fluido de drenagem até três dias pós-cirurgia sem efeitos renais 
adversos sistêmicos e demonstraram que os enxertos impregna-
dos com antibiótico tiveram uma incorporação similar aos alo-
enxertos normais [7]. Whiteside e Roy introduziram um novo 
conceito de infusão antibiótica dentro do espaço periarticular 
após a revisão de estágio único para IAPs com o uso de linhas 
de Hickman, e assim não tiveram nenhum caso de reinfecção e 
obtiveram erradicações clínicas completas da infecção em seus 
21 casos com cinco anos de acompanhamento médio [8].

Considerando o fato de que as evidências disponíveis para 
abordar essa questão se baseiam em pequenas séries retrospec-
tivas com metodologias heterogêneas, o nível de recomendação 
é no máximo moderado. Unindo todos os dados disponíveis, a 
revisão de estágio único para IAPs agudas pode chegar à erra-
dicação da infecção em aproximadamente 70% dos pacientes, o 
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que é superior a muitos índices de sucesso relatados para irriga-
ção/desbridamento e retenção de implantes no mesmo cenário 
[6]. Além disso, essa técnica limita a morbidade perioperatória, 
a complexidade cirúrgica e os custos de saúde associados a uma 
artroplastia de substituição de dois estágios e, dessa forma, deve 
ser altamente considerada em casos de IAP aguda de uma ATQ.

REFERÊNCIAS

[1] Bedair H, Ting N, Bozic KJ, Della Valle CJ, Sporer SM. Treatment of early 
postoperative infections after THA: a decision analysis. Clin Orthop Re-
lat Res. 2011;469:3477–3485. doi:10.1007/s11999-011-2119-0.

[2] Buchholz HW, Elson RA, Engelbrecht E, Lodenkämper H, Rött ger 
J, Siegel A. Management of deep infection of total hip replacement. J 
Bone Joint Surg Br. 1981;63-B:342–353.

[3] Winkler H. Rationale for one stage exchange of infected hip replace-
ment using uncemented implants and antibiotic impregnated bone 
graft. Int J Med Sci. 2009;6:247–252.

[4] Raut VV, Siney PD, Wroblewski BM. One-stage revision of total hip 
arthroplasty for deep infection. Long-term followup. Clin Orthop Relat 
Res. 1995:202–207. 

[5] Jackson WO, Schmalzried TP. Limited role of direct exchange arthro-
plasty in the treatment of infected total hip replacements. Clin Orthop 
Relat Res. 2000:101–105.

[6] Hansen E, Tetreault M, Zmistowski B, Della Valle CJ, Parvizi J, Ha-

ddad FS, et al. Outcome of one-stage cementless exchange for acute 
postoperative periprosthetic hip infection. Clin Orthop Relat Res. 
2013;471:3214–3222. doi:10.1007/s11999-013-3079-3.

[7] Winkler H, Stoiber A, Kaudela K, Winter F, Menschik F. One stage un-
cemented revision of infected total hip replacement using cancellous 
allograft bone impregnated with antibiotics. J Bone Joint Surg Br. 
2008;90:1580– 1584. doi:10.1302/0301-620X.90B12.20742.

[8] Whiteside LA, Roy ME. One-stage revision with catheter infusion of 
intraarticular antibiotics successfully treats infected THA. Clin Orthop 
Relat Res. 2017;475:419–429. doi:10.1007/s11999-016-4977-y.

[9] Wolf M, Clar H, Friesenbichler J, Schwantzer G, Bernhardt G, Gruber G, 
et al. Prosthetic joint infection following total hip replacement: results 
of onestage versus two-stage exchange. Int Orthop. 2014;38:1363–
1368. doi:10.1007/ s00264-014-2309-y. 

[10] Li P, Hou M, Zhu ZQ , Shi ZJ. Cementless revision for infected hip 
arthroplasty: an 8.6 years follow-up. Orthop Surg. 2015;7:37–42. 
doi:10.1111/os.12159. 

[11] Yoo JJ, Kwon YS, Koo KH, Yoon KS, Kim YM, Kim HJ. One-stage ce-
mentless revision arthroplasty for infected hip replacements. Int Or-
thop. 2009;33:1195–1201. doi:10.1007/s00264-008-0640-x.

•   •   •   •   •

Autores: Laszlo Bucsi, Andrew Toms, Jerzy Bialecki, Stephen Jones, R. Walker, Kristof Janvari, 
Pawel Bartosz, Marcin Para, Maciej Kogut   

QUESTÃO 4: A morbidade e a mortalidade são diferentes entre a artroplastia de substituição em 
um tempo e em dois tempos?

RECOMENDAÇÃO: Deixando de lado o efeito para o tratamento bem-sucedido de infecções articulares periprotéticas (IAPs), é lógico 
que um procedimento cirúrgico único coloca o paciente em menor risco tanto em relação a morbidade como a mortalidade em compa-
ração com uma artroplastia de substituição de dois estágios que envolve duas cirurgias separadas. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 83%, Discordam: 13%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
As IAPs estão associadas com alta morbidade e mortalidade 

dos pacientes. Browne et al. [1] colocam isso em contexto com 
uma comparação contemporânea da artroplastia de revisão de 
quadril em dois tempos com grandes cirurgias não ortopédicas. 
Em seu estudo com mais de 10.386 pacientes, a remoção de im-
plantes e a inserção de espaçadores teve um índice de reinterna-
ção em 30 dias de 11,1% e um índice de mortalidade em 90 dias 
de 2,6%. Graves complicações foram encontradas em 15,3% dos 
pacientes. Os índices de mortalidade em 90 dias foram signifi-
cativamente mais altos em comparação com a endarterectomia 
de carótida, a prostatectomia e o transplante de rim (índice de 
probabilidade (IP) entre 2.1 e 12,5; p < 0,0001). Os índices de 
reinternação em 30 dias foram significativamente mais altos do 
que todos os outros grupos, incluindo revascularização do mio-
cárdio e procedimentos Whipple (IP entre 1,4 e 8,2; p < 0,0001). 
Uma análise recente de um banco de dados nacional, amplo e 
prospectivamente coletado, também sugeriu que a artroplastia 
total do joelho (ATJ) de revisão para IAPs está associada com 
maior morbidade e mortalidade pós-operatória nos primeiros 
30 dias pós-operatórios em relação a revisões não infectadas [2]. 

Tradicionalmente, considera-se que uma estratégia de revi-
são em dois estágios pode ser o melhor padrão para o tratamento 
das IAPs, por seguir um plano antimicrobiano mais direcionado. 

Entretanto, tal estratégia também expõe o paciente aos riscos 
de um procedimento adicional [3]. Historicamente, estudos se 
concentraram na erradicação bem-sucedida da infecção como o 
principal fator para comparar a cirurgia em um estágio e a cirur-
gia em dois estágios. Considerando reinfecção, diversas revisões 
sistemáticas recentes foram publicadas mostrando equivalência 
em termos de erradicação da infecção para a revisão em um ou 
dois tempos [4–8]. 

Morbidade 

Colocando de lado o sucesso em termos de erradicação da 
infecção, a questão da morbidade tem sido raramente relatada. 
Embora haja estudos qualitativos limitados abordando qualida-
de de vida dos pacientes passando por artroplastia de revisão 
para IAPs, Moore et al. [9] descobriram que as IAPs impactam 
todos os aspectos de vida dos pacientes. A revisão de dois está-
gios teve um impacto maior do que a revisão de um estágio no 
bem-estar dos pacientes, pois o tempo entre os procedimentos 
de revisão levou a longos períodos de imobilidade e estresse 
psicológico associado. Entretanto, na literatura sobre a revisão 
de dois estágios, há uma marcante dificuldade em interpretar os 
dados apresentados e o que constitui morbidade para o paciente. 
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Gomez et al. [10] levantaram diversos pontos importantes para 
discussão e destacaram o desgaste dos pacientes durante o perí-
odo de intervalo no processo de dois estágios. Dos 504 casos de 
IAP (326 nos joelhos e 178 no quadril), 18% dos pacientes não 
conseguiu prosseguir para o segundo estágio. O principal moti-
vo apresentado foi que o paciente não estava apto a passar pelo 
procedimento cirúrgico. Claramente este subgrupo representa 
uma grande morbidade para os pacientes envolvidos e pode não 
estar incluso em outros resultados relatados.

Com relação à cirurgia do quadril, uma revisão sistemáti-
ca recente e uma metanálise publicadas por Kunutsor et al. [6] 
revelaram que não houve ensaios controlados randomizados 
comparando os procedimentos de revisão do quadril em um 
tempo e em dois tempos. Todos os estudos elegíveis inclusos 
foram estudos de coorte longitudinal não randomizados, predo-
minantemente retrospectivos em natureza. Poucos estudos em 
tal revisão sistemática consideraram morbidade (exceto reinfec-
ção) como medida de desfecho. De Man et al. buscaram avaliar e 
comparar desfechos funcionais em IAPs no quadril tratadas por 
ambas as estratégias cirúrgicas [11]. Eles realizaram uma análise 
retrospectiva e compararam 22 revisões de estágio único e 50 
revisões de dois estágios a um grupo controle, que foram revi-
sadas quanto à soltura asséptica. Não houve nenhuma diferença 
estatisticamente significativa considerando Harris Hip Scores 
(HHSs), claudicação e uso de suporte entre os grupos de um 
tempo e o controle. Choi et al. realizaram uma análise retrospec-
tiva de 17 revisões de estágio único e 44 revisões de dois estágios 
e não encontraram diferenças significativas com base em HHS 
ou critérios de atividade da UCLA [12]. Klouche et al. não en-
contraram diferenças significativas em uma análise retrospecti-
va de 38 revisões de estágio único e 46 revisões de estágio duplo 
entre os dois grupos considerando o método Merle d’Aubigné 
pré-operatório e pós-operatório ou índices de complicação [13]. 
Oussedik et al. realizaram um estudo prospectivo comparando 
11 revisões de estágio único com 39 revisões de dois estágios e 
revelaram que o HHS e os pontos de satisfação na escala visual 
analógica foram significativamente maiores no grupo de estágio 
único em uma média de cinco anos após a operação. Além dis-
so, também descobriram que os pacientes no grupo de estágio 
único tiveram uma melhora significativamente superior em seus 
pontos do HHS e que a satisfação do paciente também favoreceu 
estatisticamente o procedimento de estágio único [14]. O relato 
de morbidades nos 98 estudos individuais restantes foi muito 
infrequente para chegar a conclusões relevantes.

Com relação às cirurgias de joelho, os resultados de outra 
revisão sistemática de 10 estudos sobre estágio único e 108 es-
tudos sobre dois tempos, compreendendo 5.552 participantes, 
também não revelou nenhum estudo que utilizou morbidade 
como medida primária de desfecho [5].  Usando desfechos clí-
nicos pós-operatórios dos estudos, nem a estratégia de estágio 
único nem a de dois estágios para IAPs nos joelhos mostrou su-
perioridade. A variação média de amplitude de movimentação 
pós-operatória para a revisão de estágio único foi de 97,5 graus 
(93,8 a 100,5 graus) e para a revisão de dois estágios foi de 97,8 
graus (93,7 a 104,0 graus). Os pontos médios pós-operatórios da 
Knee Society (Sociedade do Joelho), referentes ao joelho e ao 
seu estado funcional, também não mostraram diferenças esta-
tisticamente significativas. 

Mortalidade 
 

     Embora a mortalidade seja um desfecho bem definido, as suas 
causas podem ser multifatoriais e nem sempre são diretamente 
atribuídas à IAP e ao seu tratamento. Ao reanalisar estudos de 
revisões sistemáticas recentes para IAPs no quadril e nos joe-
lhos (considerando a mortalidade como um desfecho), o esta-
belecimento de diferenças entre a abordagem de estágio único 
e a abordagem de dois estágios é extremamente difícil [5,6]. A 

minoria dos estudos apresentou informações sobre mortalida-
de. O limite superior de duração de acompanhamento, em que 
a morte foi considerada relevante ou esteve ligada à cirurgia 
de revisão no manuscrito, variou de 14 dias a 15 anos [15,17]. 
Considerando que a morte raramente foi um desfecho medido, a 
variação em seleção de pacientes (alguns estudos excluíram pa-
cientes que morreram), a ausência da definição de “mortalida-
de não relacionada” e a variação no acompanhamento, a análise 
compilada relevante dos estudos não foi possível. A comparação 
também é difícil mesmo entre estudos usando uma estratégia de 
revisão: Buchholz et al. revelaram mortalidade de 2% (pacien-
tes) relacionadas ao “tratamento geral” com até nove anos de 
acompanhamento em 640 revisões de quadril de estágio único 
[15]. Por outro lado, Raut et al. encontraram uma mortalida-
de atribuível de 0% em suas 183 revisões de quadril de estágio 
único com uma “mortalidade não relacionada” de 7,7% (14 pa-
cientes) [16]. Um dos estudos incluído por Wolf et al. utilizou 
uma análise de decisão de utilidade esperada de Markov, na qual 
inferiram um índice de mortalidade de 0,52% (3 de 576) para 
revisões de estágio único e de 2,5% (8 de 321) para revisões de 
dois estágios com base em 18 estudos publicados [17]. Os outros 
artigos revisados não foram mais claros quanto à revisão de dois 
estágios ou quanto às duas estratégias em revisões de IAPs no 
joelho. Dados de registros oficiais podem ser uma fonte sobre a 
mortalidade bruta, entretanto, os relatórios anuais conjuntos do 
Reino Unido (incluindo País de Gales, Irlanda do Norte e a Ilha 
de Man), da Austrália, da Noruega, da Suécia, da Finlândia, do 
Canadá e da Nova Zelândia atualmente não publicam dados de 
mortalidade para subgrupos de revisão [18–23].

Outro método para analisar índices de mortalidade sobre a 
revisão de estágio único e de dois estágios que claramente pos-
sui limitações é apresentar um resumo de dados de relatórios 
publicados incluindo 50 ou mais pacientes em que a mortalidade 
é documentada (vide abaixo). Como é possível observar nestas 
séries, há uma sobreposição acentuada nas variações de mortali-
dade, mas o mais alto índice de mortalidade é evidente na subs-
tituição em dois tempos. A heterogeneidade dos dados dispo-
níveis está longe de ser robusta para uma metanálise relevante. 

Variação de mortalidade em revisões em um tempo - 4,4% a 
11,4% 

Buchholz et al. [24] N = 640 com 90 mortes registradas com 
um acompanhamento médio de 52 meses = 8,1% 

Loty et al. [25] N = 90 com 4 mortes registradas com um 
acompanhamento médio de 47 meses = 4,4% 

Miley et al. [26] N = 100 com 11 mortes registradas com um 
acompanhamento médio de 48,5 meses = 11% 

Raut et al. [16] N = 123 com 14 mortes registradas com um 
acompanhamento médio de 93 meses = 11,4% 

Variação de mortalidade em revisões em dois tempos - 2,9% 
a 25,7% 

Chen et al. [27] N = 57 com 5 mortes registradas com um 
acompanhamento médio de 67,2 meses = 8,7% 

Haddad et al. [28] N = 57 com 2 mortes registradas com um 
acompanhamento médio de 5,8 anos = 4,0% 

Hsieh et al. [29] N = 99 com 3 mortes registradas com um 
acompanhamento médio de 43 meses = 3,0% 

Romanò et al. [30] N = 102 com 3 mortes registradas com 
um acompanhamento médio de 48 meses = 2,9%

Toulson et al. [31] N = 132 com 34 mortes registradas com 
um acompanhamento médio de 64,8 meses = 25,7% 

Ibrahim et al. [32] N = 125 com 19 mortes registradas com 
um acompanhamento médio de 5,8 anos = 15,2% 
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Concluindo, com base nos estudos disponíveis até o mo-
mento, a cirurgia de revisão em estágio único (quando apro-
priada) está associada a menor morbidade e menores índices 
de mortalidade. Entretanto, os dados para apoiar esta afirmação 
são escassos e ensaios clínicos mais amplos, prospectivos e mul-
ticêntricos são necessários. Dois ensaios randomizados pros-
pectivos estão atualmente em processo de recrutamento com o 
objetivo de comparar a cirurgia de revisão de estágio único e de 
dois estágios no Reino Unido e na América do Norte com medi-
das de desfecho incluindo reinfecção, mortalidade e desfechos 
relatados pelos pacientes [33].
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QUESTÃO 1: Quais são as indicações para o uso de espaçadores não articulados vs espaçadores 
articulados durante a artroplastia de ressecção do quadril ou do joelho?

RECOMENDAÇÃO: Espaçadores articulados (EA) parecem oferecer uma melhor amplitude de movimento e menos limitações funcio-
nais aos pacientes que passam por uma artroplastia de ressecção e devem ser usados sempre que possível. As indicações para o uso de 
espaçadores não articulados (ENA) durante a artroplastia de ressecção incluem pacientes com grande perda óssea, falta de integridade 
ligamentar (joelhos) ou mecanismo abdutor (quadril) que coloca tais pacientes em risco elevado de luxação ou fratura periprotética e 
pacientes com grandes defeitos de partes moles em que o movimento tem de ser protegido para permitir uma melhor cicatrização. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Alto

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 7%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

5.4. TRATAMENTO: REVISÃO EM DOIS TEMPOS - ASPECTOS DO ESPAÇADOR 

JUSTIFICATIVA
Não há um claro consenso em relação ao tipo ideal de es-

paçador para o tratamento de infecções articulares periprotéticas 
(IAPs) no quadril e no joelho. EAs mostraram estar associados 
com maior amplitude de movimento, melhor capacidade funcio-
nal e também com a facilitação da dissecção no segundo estágio 
[1–5]. Citak et al. [6] relataram desfechos funcionais superiores 
com o uso de EAs quando comparados com espaçadores estáticos.

Della Valle e colegas recentemente demonstraram, em 
um ensaio controlado randomizado multicêntrico (Associação 
Americana de Cirurgiões do Quadril e do Joelho - American As-
sociation of Hip and Knee Surgeons - AAHKS), que EAs para o 
quadril estão associados ao menor período de internação hospi-

talar após o primeiro e o segundo estágio. Além disso, demons-
traram maior amplitude de movimento do joelho em um ano no 
grupo de espaçadores articulados (113 vs. 100 graus (p = 0,033)) 
e uma melhora mais significativa na amplitude de movimento 
pré-operatória e pós-operatória (18 vs. 3 graus (= 0,045)).

O custo dos EAs e complicações demonstradas em seu uso 
também foram destacados [7–10]. Entretanto, tais estudos são 
heterogêneos e são séries de casos predominantemente retros-
pectivos. Citak et al. [6] observaram que EAs feitos por cirurgi-
ões tiveram maior probabilidade de fratura em comparação com 
espaçadores pré-moldados, apesar de terem desfechos funcio-
nais e índices de erradicação da infecção equivalentes.
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As taxas de luxação dos EAs do quadril foram relatadas en-
tre 6,4 - 17,5% [5,7,9,11]. A taxa também foi significativamente 
superior em designs sem um componente acetabular ou em de-
signs implantados sem cimento no acetábulo [7]. Este achado 
é provavelmente relacionado ao design. Biring et al. relataram 
uma taxa de luxação de 3% com espaçador de cimento acríli-
co impregnado de antibióticos (PROSTALAC) e pontuações 
de satisfação de 90,5 com acompanhamentos médios entre 10 
a 15 anos [12]. Um total de 44% do grupo tratado por Tsung 
et al. teve resultados tão encorajadores com o EA personaliza-
do (CUMARS) com base na haste Exeter que optaram por não 
passar por um segundo estágio [13]. A incidência de fraturas 
periprotéticas foi relatada em 11,4% com o uso de espaçadores 
articulados [9].

Diversos autores tentaram comparar os resultados de EAs 
versus ENAs no joelho [1,2,4,14]. Entretanto, há uma escassez 
de evidências de alta qualidade. Choi et al. [15], Johnson et al. 
[14], Chiang et al. [2] e Park et al. [1] revelaram que ENAs es-
tiveram associados com maior perda óssea (acompanhando a 
conclusão de Della Valle et al.), maiores índices de patela baixa, 
menores pontuações conforme a Knee Society Score e menor 
arco de movimento (ADM), além de exigirem o uso de aborda-
gens mais extensas no momento de reimplantação. Tais estudos 
são principalmente séries de casos e provavelmente estão sujei-
tos a vieses de seleção, já que os pacientes com perda óssea mais 
relevante no momento da artroplastia de ressecção também têm 
maior probabilidade de terem passado por revisões com um es-
paçador não articulado.

Mais recentemente, Faschingbauer et al. [16] relataram uma 
taxa de fratura de 9,1% e uma taxa geral de complicações de 15% 
em 133 pacientes com ENAs. Lichstein et al. [17] relataram uma 
taxa de erradicação de 94% (com 25% de organismos resistentes 
a medicamentos), amplitude média de movimento de 100° após 
reimplantação e pontuações conforme a Knee Society Scores 
similares às publicadas em duas revisões sistemáticas recentes 
[18,19]. Nem Voleti et al. [19] nem Pivec et al. [18] puderam 
identificar diferenças significativas entre EAs (n = 1.934) e enas 
(n = 1.361) com relação a erradicação da infecção, índices de 
complicação ou capacidade funcional do joelho após implanta-
ção. Entretanto, o estudo anterior [19] identificou maior ampli-
tude de movimento do joelho entre pacientes com espaçadores 
articulados.

As evidências atuais sugerem melhor capacidade funcional, 
maior satisfação do paciente e menor tempo de internação quan-
do o EA é usado durante artroplastias de ressecção em compa-
ração com ENAs. Na ausência de dados sólidos, recomendamos 
que EAs sejam usados em pacientes que passam por artroplastia 
de ressecção sempre que possível. Entretanto, há circunstâncias 
em que o EA pode não funcionar bem, como com pacientes com 
falta de ligamentos colaterais no joelho ou com mecanismos ab-
dutores ausentes no quadril. Tais circunstâncias colocam estes 
pacientes em maior risco de luxação do espaçador. Além disso, 
alta perda óssea também pode prejudicar o uso de espaçado-
res articulados pois sua fixação pode ser abaixo do ideal ou seu 
uso pode resultar em um elevado risco de fratura periprotética. 
Também há outras circunstâncias em que cirurgiões preferem 
imobilizar a articulação com o uso de espaçadores não articula-
dos, para permitir uma melhor cicatrização. 
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QUESTÃO 2: Quais são as indicações para a substituição temporária do espaçador de cimento ou 
para repetição de irrigação e desbridamento em vez de reimplantação?

RECOMENDAÇÃO: A substituição temporária do espaçador de cimento e/ou a repetição de irrigação e desbridamento podem ser reali-
zadas no lugar da reimplantação quando há presença de infecção persistente e/ou complicações mecânicas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 0%, Abstenção: 3% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
A artroplastia de substituição em dois tempos permanece 

sendo o tratamento cirúrgico mais utilizado para o tratamento 
de infecções articulares protéticas (IAPs) crônicas. Entretanto, 
há situações em que o espaçador de cimento impregnado de 
antibióticos pode ser substituído ou em que irrigação e desbri-
damento devem ser realizadas e, assim, a reimplantação pode 
ser postergada [1]. O motivo para tais procedimentos cirúrgicos 
adicionais pode incluir impossibilidade de controlar a infecção 
ou quando uma potencial infecção é encontrada durante uma 
reimplantação planejada.

A justificativa por trás da prática de substituição do espa-
çador é aplicar uma “nova carga” de antibióticos no local como 
estratégia para tratar a infecção persistente [2,3]. Alternativa-
mente, irrigação e desbridamento nesse estágio podem reduzir 
a carga microbiana. Embora tais práticas pareçam ser intuitiva-
mente lógicas, há pouca literatura publicada sobre os desfechos 
de substituições temporárias de espaçador ou irrigação e desbri-
damento adicionais. Estes procedimentos podem estar ligados a 
morbidade acentuada e afetar a jornada dos pacientes, com Go-
mez et al. relatando que 17,3% de tais pacientes nunca chegam a 
passar por reimplantação e 11,9% exigem mais de um espaçador 
[1].  Portanto, continua sendo desconhecido se a substituição 
temporária do espaçador confere algum benefício em relação à 
substituição tradicional em dois tempos ou em comparação com 
um tratamento alterado com antibióticos entre os estágios.

George et al. recentemente apresentaram uma série de 416 
substituições em dois tempos para IAPs, das quais 59 (17%) pas-
saram por uma substituição temporária do espaçador [4]. Com 
base na avaliação do sucesso do tratamento pelo método Delphi, 
os índices de sucesso em dois anos e cinco anos foram de 77% 
e 66% no grupo que passou pela substituição em comparação 
com 86% e 77% no grupo que não passou pela substituição. O 
grupo que passou por substituição do espaçador teve um menor 
índice de risco ajustado para sobrevivência livre de infecção de 
10,69, com intervalo de confiança de 95% 1,02-2,81; p = 0,039. 
Achados similares foram apresentados por Goswami et al. em 
um estudo retrospectivo de 75 substituições temporárias de 
espaçador e 352 grupos de controle correspondentes passando 
pela substituição convencional de dois estágios, com uma média 
de acompanhamento de 3,5 anos [5].  Eles revelaram que 31,1% 
da coorte de substituição temporária teve falha no tratamento 
após a eventual reimplantação, com um índice de sucesso sig-
nificativamente inferior em comparação com pacientes corres-
pondentes que passaram pela substituição convencional em dois 
tempos (p = 0,045).

Indicações atuais para a substituição adicional do espaça-
dor ou irrigação e desbridamento incluem infecção persistente, 
problemas relacionados à ferida, canal de drenagem ou compli-
cações mecânicas, como luxação ou fratura do espaçador. En-

tretanto, não há um método de diagnóstico padrão relevante 
demonstrando a erradicação da infecção articular ou o período 
ideal para reimplantação. Diversos estudos identificaram métri-
cas que são úteis para determinar se há um estado infeccioso 
persistente antes da reimplantação. Análises histológicas, con-
tagens de células no líquido sinovial, D-dímero sérico, esterase 
leucocitária (EL), velocidade de hemossedimentação (VHS) e 
proteína C-reativa (PCR) foram investigadas [6–12]. 

Feldman et al. avaliaram a capacidade da histologia de con-
gelação em identificar infecções persistentes [13]. Eles conclu-
íram que >5 células polimorfonucleares (PMN) por campo de 
grande aumento (CGA) tiveram 100% de sensibilidade e 96% de 
especificidade para a detecção de infecção. Por outro lado, em 
uma coorte de 54 pacientes, Cho et al. Avaliaram o papel da con-
tagem de células PMN em cortes congelados na reimplantação 
em artroplastias totais do joelho (ATJs) [12]. Eles identificaram 
15 pacientes com 5 a 20 PMNs por CGA durante a reimplanta-
ção. Com um acompanhamento mínimo de dois anos, relataram 
100% de erradicação da infecção, levantando dúvidas sobre o 
papel de cortes congelados. Além disso, George et al. demons-
traram a utilidade limitada deste método para descartar a infec-
ção, considerando uma sensibilidade de apenas 50% (IC, 13% 
- 88%) [14].  Resultados falso-positivos de cortes congelados 
podem surgir em pacientes que usam espaçadores articulados 
no quadril, o que pode resultar em detritos que acentuam a in-
flamação observada em cortes congelados, levando a conclusões 
a partir do corte congelado, que não são confiáveis em tais ce-
nários.

A VHS, PCR e aspiração articular também foram avaliadas 
neste contexto [8,15]. Entretanto, não há evidências convincen-
tes para estabelecer seus papéis no diagnóstico de infecções per-
sistentes ou em determinar se a reimplantação é indicada. Gha-
nem et al. tentaram definir valores de corte para VHS e PCR que 
melhoram a diferenciação clínica entre falha asséptica e infec-
ção periprotética antes da ATQ de revisão [16]. Eles publicaram 
que um limite de VHS de 30mm/h possui uma sensibilidade de 
94,3% e um limite de PCR de 10 mg/L possui uma sensibilidade 
de 91,1% para infecção. Ao combinar o corte de VHS e PCR para 
um diagnóstico positivo, a sensibilidade aumentou para 97,6%. 
Entretanto, quando calculados pela análise da curva ROC, o cor-
te previsto foi de 31 mm/h para VHS e 20,5 mg/L para PCR.

Zmitowski et al. avaliaram 129 pacientes passando por ar-
troplastia em dois tempos que foram aspirados antes do segundo 
estágio do procedimento [6]. A infecção persistente foi definida 
como uma cultura de aspiração positiva. Em 33 casos (25,6%) 
classificados como IAPs persistentes, os pacientes tiveram con-
tagens significativamente elevadas de células PMN (62,2% vs. 
48,9%; p = 0,03) e glóbulos brancos (1.804 vs. 954 células/μL; 
p = 0,04). Embora diferenças estatísticas significativas tenham 
sido observadas, a precisão do diagnóstico para IAPs persisten-
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tes foi de <60% para todas as variáveis, exceto para contagem de 
leucócitos no liquido sinovial.

Em outro estudo retrospectivo com 76 ATJs tratadas com 
revisão em dois tempos, Kusuma et al. avaliaram o papel dos 
marcadores séricos para determinar a erradicação da infecção 
durante as revisões em dois tempos [8]. Foi concluído que en-
quanto a VHS, PCR e a contagem de leucócitos diminuíam nos 
casos onde o controle da infecção havia sido alcançado, esses va-
lores frequentemente permaneciam elevados. A VHS permane-
cia elevada em 54% dos joelhos e a PCR permanecia elevada em 
21% dos joelhos onde a infecção havia sendo controlada. Apesar 
da impossibilidade deste estudo identificar, nestes testes, algum 
padrão indicativo de infecção persistente, eles propuseram que 
a contagem de leucócitos no liquido sinovial seria o melhor teste 
para comprovação de controle do processo infeccioso.

Além disso, Janz et al. investigaram a eficácia do aspirado 
articular nas artroplastias de ressecção de quadris para detec-
tar infecção persistente em paciente que foram submetidos a 
revisão em dois tempos de artroplastias de quadril (ATQ) [10]. 
A performance diagnóstica do aspirado sinovial desses quadris 
chegou a uma sensibilidade de apenas 13% e uma especificida-
de de 98%. Assim, os autores concluíram que a aspiração tem 
validade diagnóstica limitada e não pode detectar ou eliminar 
infecções de modo confiável. Entretanto, destacaram o fato de 
que uma cultura de aspiração positiva teve uma alta eficácia para 
o diagnóstico. 

Recentemente, testes de D-dímero sérico foram propostos 
como testes promissores para diagnosticar IAPs [7]. O estudo 
avaliou o papel do D-dímero em detectar a presença de infecção 
no momento da reimplantação. Em cinco pacientes com níveis 
elevados de D-dímero no momento da reimplantação, dois ti-
veram uma cultura positiva a partir de amostras feitas durante 
a reimplantação e tiveram falha no tratamento posteriormente. 
É importante comentar que os valores de VHS e PCR estavam 
normais nos dois pacientes. 

Conforme mencionado anteriormente, não há um teste 
padrão decisivo para IAPs. Após a inserção do espaçador e um 
período de tratamento antibiótico, espera-se o controle da infec-
ção e que sinais laboratoriais e clínicos melhorem.

No caso de falha em obter melhora ou se houver uma in-
fecção ativa contínua no momento da reimplantação planejada, 
a repetição de irrigação e desbridamento e a substituição do es-
paçador podem ser consideradas. Pesquisas adicionais são es-
senciais para estabelecer testes eficazes que comprovem a er-
radicação de IAPs e, portanto, determinem se a reimplantação 
deve ser realizada. O papel de diversos testes, como VHS e PCR 
elevados, contagem de glóbulos brancos no líquido sinovial, % 
de células PMN e D-dímero sérico são úteis para determinar 
se a reimplantação pode ser realizada, mas não são fatores de-
terminantes absolutos. Uma combinação de tais testes, indícios 
clínicos, conclusão do tratamento antibiótico e critérios minu-
ciosos de avaliação da Sociedade de Infecção Muscoesquelética 
(MusculoSkeletal Infection Society - MSIS) [17] devem ser usados 
para determinar se a substituição repetida de um espaçador de 
cimento pode ser indicada. Irrigação e desbridamento repetidos 
de um espaçador implantado sem a substituição do espaçador 
impregnado em antibiótico não parecem ter nenhuma evidência 
e são geralmente considerados uma abordagem abaixo do ideal 
neste cenário.
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QUESTÃO 3: Os antibióticos adicionados ao espaçador de cimento devem ser adaptados para a 
sensibilidade do organismo infeccioso?

RECOMENDAÇÃO: Antibióticos adicionados ao espaçador de cimento durante a artroplastia de ressecção devem ser adaptados para o 
organismo causador da infecção e para sua suscetibilidade. Em caso de infecções articulares periprotéticas (IAPs) de cultura negativa, 
é importante considerar a adição de antibióticos de amplo espectro ao espaçador de cimento, para cobrir os agentes patogênicos com 
maior potencial de causar a IAP.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 94%, Discordam: 3%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A literatura foi revisada para identificar todas as publica-

ções relacionadas à pergunta acima. A revisão sistêmica revelou 
12 publicações com informações claras sobre antibióticos locais 
adaptados em espaçadores de cimento ósseo. A maioria dos 
estudos é composta por estudos com uma quantidade relativa-
mente baixa de pacientes em cada relato. Um estudo dr Hsieh et 
al. incluiu 99 pacientes (a maior coorte) [1].  Há dois artigos de 
revisão do mesmo grupo [2,3]. Kiniet al. revisaram a literatura 
disponível, que consiste em 17 publicações relacionadas às in-
fecções no quadril e 18 estudos relacionados às IAPs no joelho. 
Eles não encontraram evidências claras relacionadas à questão 
da adição de antibióticos ao cimento, mas acreditam que a lite-
ratura apresenta fundamentação ao conceito de que antibióti-
cos adicionados ao cimento devem ser adaptados ao organismo 
causador da infecção, caso as culturas pré-operatórias tenham 
conseguido isolar o organismo infeccioso e a sua suscetibilidade 
antibiótica tenha sido determinada [2].  Sukeik et al. concluíram 
que o tipo de antibiótico local adicionado ao cimento deve ser 
seguro, termoestável, hipoalergênico, solúvel em água, ter um 
espectro bacteriano apropriado e estar disponível em forma de 
pó estéril [3]. Kooet al. também sugeriram que os antibióticos 
selecionados para o espaçador de cimento devem atender à sen-
sibilidade dos agentes patogênicos e devem ser termoestáveis 
[4]. Não obstante, novas técnicas de impregnação podem supe-
rar este problema ao microencapsular antibióticos em cápsulas 
com alginato sem afetar sua eluição, suas propriedades de manu-
seio e a resistência mecânica do cimento [5]. 

Embora não haja protocolos diagnósticos apropriados reco-
mendados para excluir a persistência da infecção antes da reim-
plantação, exames de sangue e a aspiração do líquido sinovial 
antes do tratamento cirúrgico de IAPs podem ser úteis [2,3,6–
10]. O conteúdo aspirado deve passar por cultura e os resulta-
dos dos diagnósticos microbiológicos, incluindo do organismo 
causador e da sensibilidade antibiótica específica, determinam a 
estratégia de tratamento, em que a consulta a um microbiologis-
ta tem papel fundamental [1,4,6,11–16].

A concentração local de antibióticos no local da infecção 
pode exceder muito a obtida por antibióticos sistêmicos e pode 
permanecer acima dos requisitos terapêuticos por um longo pe-
ríodo de tempo [1]. O objetivo é aplicar uma alta concentração 
de antibióticos locais contra os agentes patogênicos causadores 
da infecção [2]. A escolha dos antibióticos se baseia em resulta-
dos da cultura bacteriana obtida da aspiração pré-operatória ou 
de espécimes do tecido próximo à articulação [1,13,16]. Uma 
vez que o perfil de suscetibilidade dos microrganismos ao an-
tibiótico seja analisada, um microbiologista deve preparar uma 
combinação personalizada específica de antibióticos locais para 

uso no espaçador de cimento ósseo [6], considerando o perfil de 
alergia do paciente e suas condições médicas, especialmente sua 
função renal [17,18]. Se o organismo infeccioso não puder ser 
identificado no período pré-operatório ou se a infecção for iden-
tificada durante uma revisão asséptica, uma combinação empí-
rica de antibióticos de amplo espectro é utilizada na tentativa 
de evitar o desenvolvimento da resistência [1,2,13,15,19]. Nós 
apresentamos uma lista de todos os antibióticos disponíveis, que 
inclui a variação das doses a serem usadas em espaçadores de 
cimento e o espectro dos microrganismos que eles podem cobrir 
(Tabela 1).

Um estudo sugeriu que o espaçador de cimento persona-
lizado, que contém antibióticos específicos visando o(s) orga-
nismo(s) infeccioso(s), deve ser produzido após consulta com 
um microbiologista ou um especialista em doenças infecciosas 
[6]. Antibióticos como gentamicina, vancomicina, ampicilina, 
clindamicina e meropenem podem ser usados em combinação 
com base na suscetibilidade do organismo [4,6,14]. Mesmo em 
casos de germes multirresistentes como Staphylococcus aureus/
Staphylococcus epidermidis resistentes a meticilina, foi possí-
vel obter um índice de controle da infecção de 100% quando o 
tratamento antibiótico local foi personalizado para o(s) organis-
mo(s) infeccioso(s) [11]. Entretanto, sabe-se que a eluição anti-
biótica de espaçadores diminui ao longo do tempo. Estudos mos-
tram que a colonização bacteriana de espaçadores pode ocorrer 
com o aumento do tempo de permanência no local [18,20– 22]. 
Assim, espaçadores de cimento impregnados com antibiótico 
têm um papel relevante por período finito e devem ser removi-
dos em determinado momento.

Outra questão que permanece é se os antibióticos devem 
ser adicionados ao cimento, caso este seja utilizado, durante a 
cirurgia de reimplantação e, caso sejam adicionados, se os an-
tibióticos devem ser adaptados para o agente infeccioso. Esta 
pergunta precisa ser respondida de modo abrangente de outra 
forma no documento de consenso, citando toda a literatura de 
referência. Entretanto, o nosso parecer é de que a adição de an-
tibióticos personalizados no cimento, se usados durante reim-
plantação, também podem ter um papel importante na redução 
da incidência de uma falha subsequente.

Em conclusão, com base em uma revisão das evidências 
disponíveis, recomenda-se que o tipo de antibiótico adicionado 
ao espaçador de cimento deve visar o(s) organismo(s) infec-
cioso(s) e sua suscetibilidade conforme determinado por uma 
cultura pré-operatória. Em casos de IAPs de cultura negativa, é 
importante considerar a adição de antibióticos de amplo espec-
tro a espaçadores de cimento que tenham atividade contra os 
organismos mais comuns. que causam IAPs.
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QUESTÃO 4: Quais antibióticos devem ser adicionados ao espaçador de cimento em pacientes 
com infecções articulares periprotéticas (IAPs) causadas por organismos multirresistentes?

RECOMENDAÇÃO: No caso de IAPs causadas por Staphylococcus aureus/Staphylococcus epidermidis resistentes à meticilina, a van-
comicina deve ser adicionada ao espaçador de cimento ósseo. Em cepas resistentes à vancomicina, como Enterococcus resistente à 
vancomicina, ou em casos de IAP Gram-negativas multirresistentes, uma decisão individual é obrigatória com base nas suscetibilidades 
conhecidas. Consultar um microbiologista/especialista em doenças infecciosas é altamente recomendado.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 99%, Discordam: 0%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Agentes patogênicos multirresistentes, no contexto das 

IAPs, são os Staphylococcus aureus / Staphylococcus epidermidis 
resistentes à meticilina ou Enterococcus resistentes à vancomici-
na e Gram-negativos multirresistentes.

A maioria das IAPs causadas por cocos Gram-positivos, in-
cluindo espécies de Staphylococcus [1] e, em alguns relatos, os 
organismos resistentes à meticilina totalizam 74% das IAPs [2]. 
Para o tratamento das IAPs causadas por Staphylococcus aureus 
resistente à meticilina, a vancomicina é geralmente usada para 
o tratamento antibiótico e geralmente é incorporada ao cimento 
ósseo juntamente com tratamento intravenoso [3]. O controle 
clínico bem-sucedido de IAPs crônicas devido a organismos re-
sistentes à meticilina varia de 48% a 89% [4,5] no quadril e 60% 
- 74% [6,7] no joelho quando a vancomicina é usada em revisões 
de artroplastias em dois tempos. 

A combinação ideal de antibióticos ao cimento de polimeta-
crilato de metila não é conhecida. A maioria dos cirurgiões pre-
fere adicionar ao cimento duas a quatro gramas de vancomicina 
e uma dose similar de aminoglicosídeo, como gentamicina ou 
tobramicina. A adição de antibióticos duplos ao cimento possui 
diversas vantagens, incluindo uma sinergia postulada entre van-
comicina e gentamicina contra bactérias gram-positivas [8,9] e 

uma maior eluição antibiótica do espaçador [10,11]. Além disso, 
a combinação de antibióticos resulta em menor risco de cresci-
mento bacteriano na superfície do espaçador de cimento, que 
pode ser prejudicial ao controle da infecção [10]. A toxicidade 
sistêmica como resultado da eluição de antibióticos de espaça-
dores de cimento, embora rara, pode ocorrer. Por isso, é impor-
tante garantir que o clearance renal do paciente e a viscosidade 
do cimento, que afetam a eluição antibiótica, sejam considera-
dos ao construir o espaçador, durante a artroplastia de ressec-
ção. A toxicidade renal da vancomicina é um risco potencial e a 
função renal deve ser monitorada [11,12]. Entretanto, Hsieh et 
al. observaram que não há efeitos adversos após o uso de altas 
doses de vancomicina e aztreonam no cimento ósseo em 46 pa-
cientes com IAP do quadril [13].  Além disso, Springer et al. não 
relataram nenhum efeito adverso a partir do uso de altas doses 
de vancomicina e gentamicina em espaçadores de cimento em 
uma série de 36 joelhos com IAP [14].  

Com relação às bactérias gram-negativas suscetíveis, as  
cefalosporinas de terceira geração [15], antibióticos carbape-
nêmicos [16–19] e monobactâmicos [13] têm uma forte ativi-
dade. Eles retêm suas capacidades antibacterianas após serem 
adicionados ao cimento ósseo, mas exibem diferentes durações 
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antibacterianas mesmo quando a mesma dose de antibiótico 
é usada. A cinética da liberação antibiótica do cimento ósseo 
depende da penetração dos fluidos de dissolução na matriz do 
polímero e a subsequente difusão do medicamento dissolvido 
do cimento [20]. Consequentemente, o fator limitante que de-
termina a atividade antibacteriana do cimento é a eficiência da 
eluição antibiótica. 

     A literatura publicada sobre o tópico de quais antibióti-
cos devem ser adicionados aos espaçadores de cimento para o 
tratamento de IAPs causadas por organismos resistentes ainda 
não é bem estabelecida. Existem poucos relatos relacionados 
ao tratamento de IAPs causadas por Staphylococcus aureus/ Sta-
phylococcus epidermidis resistentes à meticilina e pouca literatu-
ra relacionada ao tratamento de IAPs causadas por organismos 
Gram-negativos multirresistentes. Diversos fatores devem ser 
considerados ao adicionar antibióticos ao cimento, incluindo a 
função renal do paciente, o antibiograma do organismo, o tipo 
de cimento usado, o perfil de alergia do paciente, entre outros. 
Além disso, outras comorbidades dos pacientes, duração e tipo 
de administração de antibióticos (via intravenosa ou oral) após 
colocação do espaçador e qualidade óssea e dos tecidos moles, 
devem ser consideradas. 

O objetivo de adicionar antibióticos aos espaçadores de ci-
mento é permitir uma alta eluição dos antibióticos na articula-
ção afetada, que permita ultrapassar a concentração inibitória 
mínima do organismo e, ao mesmo tempo evitando um poten-
cial de toxicidade medicamentosa sistêmica [14,21]. É impor-
tante observar que antibióticos alternativos podem ser adicio-
nados aos espaçadores de cimento com base no perfil de alergia 
do paciente.
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QUESTÃO 5: Quais são as contraindicações para o uso de antibióticos em um espaçador de ci-
mento?

RECOMENDAÇÃO: Com a exceção de um cenário em que o paciente possui histórico de reação adversa severa a cada um dos antibióti-
cos termoestáveis para uso em espaçadores de cimento no tratamento da IAP, não há contraindicações específicas ao uso de antibióticos 
em espaçadores de cimento. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 6%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Não há estudos prospectivos que comparam diretamente o 

uso de espaçadores de cimento com e sem antibióticos. Um pe-
queno ensaio controlado randomizado realizado por Cabrita et 
al. avaliou pacientes com espaçadores com vancomicina vs. sem 
espaçadores [1]. O índice de infecção e os diversos desfechos 
foram significativamente melhores com o uso de um espaçador 
impregnado de antibióticos. Entretanto, é impossível separar os 
benefícios da presença do espaçador versus a impregnação do 
espaçador com antibióticos. Uma avaliação retrospectiva de 120 
casos não encontrou nenhum benefício para a erradicação da in-
fecção com o uso do espaçador impregnado de antibióticos, mas 
também não observou nenhum efeito adverso com seu uso [2]. 

Não há estudos que descrevem um benefício em não usar an-
tibióticos no espaçador de cimento usado para tratar a infecção. 

Há diversos relatos de casos referentes à nefrotoxicidade as-
sociada ao uso de aminoglicosídeos e outros antibióticos [3–13]. 
Recomendações incluem o monitoramento da função renal e de 
outros parâmetros clínicos e a consideração da remoção do es-
paçador assim que possível no caso de disfunção renal contínua. 
Entre todos os relatos, dois estudos recomendam evitar antibi-
óticos aminoglicosídeos em pacientes com risco de desenvolver 
deficiência renal [12]. A infecção foi reconhecida como fator 
de risco em deficiências renais e as contribuições relativas são 
desconhecidas. A hipersensibilidade a piperacilina/tazobactam 
também foi observada [14]. A vancomicina também foi associa-
da a reações adversas sistêmicas quando adicionada aos espa-
çadores de cimento [10,15]. Isso sugere que antibióticos espe-
cíficos devam ser evitados no espaçador de cimento conforme 
o caso, mas não sugere que antibióticos devem ser totalmente 
evitados. 

Com exceção de um histórico de reação alérgica potencial-
mente fatal aos antibióticos específicos [15], nenhum estudo ou 
relato publicado recomenda a total contraindicação à adição de 
antibióticos ao cimento do espaçador no tratamento da infecção. 
Há um cenário hipotético de um paciente que possui histórico 
de reações adversas severas a todos os antibióticos termoestá-
veis descritos para uso em espaçadores de cimento no tratamen-
to de IAPs, que pode constituir uma contraindicação. Não há 
relatos de casos publicados em tal cenário.
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QUESTÃO 6: O uso de drenos cirúrgicos reduz a eficácia dos espaçadores de cimento impregna-
dos com antibiótico?

RECOMENDAÇÃO: A literatura atual indica que o uso de drenos cirúrgicos não reduz a eficácia geral dos espaçadores de cimento im-
pregnados com antibiótico. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 85%, Discordam: 10%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A literatura recente sugere que não há benefícios inerentes 

no uso de drenagem de sucção fechada (DSF) após a artroplastia 
total primária (AT) [1–3]. Além disso, muitos destes estudos 
concluíram que a DSF tem alto custo e pode influenciar negati-
vamente os desfechos funcionais iniciais em pacientes que pas-
sam por AT primária [4]. Entretanto, a utilidade da DSF na AT 
de revisão ainda precisa ser determinada. Em contrasto com a 
AT primária, a AT de revisão mostrou resultar em maior perda 
de sangue e em mais complicações de cicatrização e formação 
de hematomas devido à sua maior complexidade cirúrgica [5]. 
O potencial valor de utilizar DSF para ATs de revisões está na 
crença de que reduzir os efeitos tamponantes da formação de 
hematomas pode levar a melhor cicatrização e a melhores des-
fechos funcionais. Um estudo prospectivo randomizado compa-
rando grupos com DSF e sem DSF demonstrou não haver dife-
renças significativas na satisfação dos pacientes, nos níveis de 
dor e nos desfechos funcionais iniciais para pacientes que pas-
saram por revisão asséptica [6]. Ainda há muito a ser debatido 
sobre como a DSF pode influenciar infecções articulares peri-
protéticas (IAPs) após ATs de revisão e se a DSF deve ser usada 
quando há a inserção de um espaçador de cimento impregnado 
em antibiótico. 

A influência da DSF nas concentrações locais de antibióti-
cos após a inserção do espaçador de cimento ainda não foi bem 
estudada. Em 2006, Hsieh et al. relatou uma série de 46 pacien-
tes que passaram por revisões do quadril em dois tempos. Dre-
nos foram colocados por sete dias e foram usados para medir 
os níveis antibióticos (vancomicina) do dia um ao dia sete [7]. 
Uma comparação foi feita entre níveis antibióticos séricos e ní-
veis antibióticos na articulação afetada em uma média de 107 
dias após o primeiro estágio da cirurgia. Observou-se que as 
concentrações antibióticas estavam acima do nível mínimo ne-
cessário mostrando uma eluição significativa apesar da inserção 
do dreno. Novamente em 2009, Hsieh et al. avaliaram o fluido 
do dreno de 42 pacientes que tiveram espaçadores com genta-
micina após a artroplastia total infectada do quadril. Eles con-
cluíram que os níveis antibióticos no fluido do dreno também 
estavam em níveis clinicamente eficazes [8]. 

Em 2009, Anagnostakos et al. relataram uma série de 28 pa-
cientes que passaram por artroplastias totais infectadas do qua-
dril. Espaçadores de quadril foram usados em 17 pacientes e pe-
quenas esferas de cimento com antibiótico foram usadas em 11 
pacientes. Os drenos foram colocados até haver menos de 50 mL 
de drenagem diária e as concentrações locais de vancomicina e 
gentamicina foram avaliadas nesse momento. O estudo mostrou 
que as esferas mostraram melhores índices de eluição do que 
os espaçadores após os drenos [9]. Isso pode ser o resultado de 
uma maior área de superfície ao usar esferas como o vetor para 
a eluição antibiótica. Além disso, um estudo feito por Regis et al. 
examinou sete pacientes com artroplastias totais infectadas do 

quadril. Os drenos foram colocados por 24 horas e o fluido de 
drenagem foi obtido em 1 e 24 horas, respectivamente. A con-
centração antibiótica e os títulos bactericidas foram analisados 
contra cepas de estafilococos. As concentrações de vancomicina 
e gentamicina foram bactericidas a 1 e 24 horas, mostrando que 
os drenos não reduziram a eficácia da eluição [10]. De modo se-
melhante, Balato et al. cadastraram 18 pacientes em um estudo 
prospectivo em que 10 pacientes com artroplastia total do qua-
dril e 8 pacientes com artroplastia total do joelho passaram por 
revisões em dois tempos com a inserção de drenos por 48 horas.  
Foram coletadas amostras em 15 intervalos durante um período 
de 48 horas. As concentrações antibióticas foram mais altas em 
1 hora e menores em 48 horas. Entretanto, concentrações bac-
tericidas de antibióticos foram encontradas em 48 horas, apre-
sentando evidências de uma eluição eficaz após a inserção do 
dreno [11]. 

Além disso, um estudo feito por Bertazzoni et al. relatou 
achados similares aos mencionados acima.  Eles usaram drenos 
para medir as concentrações de um espaçador combinado com 
vancomicina e gentamicina em 12 pacientes por um período de 
24 horas após a artroplastia de revisão de quadril e joelho [12]. 
Assim, concluíram que as concentrações de gentamicina e van-
comicina foram bactericidas, exercendo um alto efeito inibidor 
contra Staphylococcus aureus resistentes à meticilina e cepas de 
estafilococos coagulase-negativos. Isso demonstrou que drenos 
não reduziram a eficácia dos índices de eluição de espaçadores 
impregnados com antibiótico. Outro estudo feito por Isiklar et 
al. relatou achados similares para espaçadores apenas com van-
comicina [13].  Kelm et al. usaram um novo modelo de estudo 
(usando análises in vivo e in vitro) para examinar os espaçadores 
de 10 pacientes com artroplastias totais infectadas do quadril 
[14].  Inicialmente, os espaçadores foram implantados e o fluido 
do dreno foi avaliado a cada 24 horas por 7 dias. Os espaçado-
res foram explantados com uma média de 9 semanas e foram 
analisados quanto às concentrações antibióticas remanescentes. 
Determinou-se que após a explantação ainda havia uma concen-
tração suficiente de antibióticos para inibir o crescimento bac-
teriano após a inserção de drenos por até 7 dias. Por outro lado, 
pesquisas adicionais usando modelos animais, em que os drenos 
podem permanecer por muito mais tempo, mediram a liberação 
antibiótica em até 7 semanas [15]. 

Os estudos acima ilustram que a presença de um dreno não 
diminui a concentração bacteriana mínima de antibióticos elu-
ídos de um espaçador implantado impregnado de antibióticos. 
Não houve evidências disponíveis para apoiar a afirmação de 
que a presença de drenos aumentou o risco de reinfecção. En-
tretanto, em uma revisão retrospectiva de 82 pacientes que pas-
saram por revisões em dois estágios, Jung et al. observaram que 
o maior volume de drenagem foi um fator de risco independente 
para a drenagem prolongada da ferida e isso indiretamente foi 
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um indicador significativo de infecção da ferida [16]. 
     Em resumo, embora os drenos de sucção removam o 

fluido da articulação e, portanto, removam os antibióticos da 
articulação, esta é provavelmente apenas uma proporção do an-
tibiótico total eluído. Uma vez que os drenos são totalmente re-
movidos, a eluição deve continuar localmente em níveis eficazes 
conforme justificado pelos estudos mencionados acima.
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QUESTÃO 7: Há algum papel na esterilização em autoclave intraoperatória de implantes infecta-
dos e sua reutilização como um espaçador, durante a artroplastia de ressecção?

RECOMENDAÇÃO: Diversos estudos demonstraram que a reutilização de componentes protéticos autoclavados durante a artroplastia 
de ressecção de joelho não comprometeram a erradicação de infecção. Embora seja uma opção viável, há potenciais implicações legais 
associadas à reutilização de componentes autoclavados, e um padrão apropriado para a esterilização em autoclave destes componentes 
ainda não é conhecido. A reutilização de componentes autoclavados na artroplastia de ressecção, especialmente para o joelho, pode ser 
apropriada em cenários em que componentes apropriados de espaçadores dinâmicos não estão disponíveis ou por considerações de 
economia. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 82%, Discordam: 12%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Há diversos tipos de espaçadores antibióticos relatados na 

literatura. Eles são destinados a preservar um potencial espaço 
para posterior reimplantação e para aplicar antibióticos locais em 
alta dose a partir do cimento. Os espaçadores podem ser estáticos 
ou dinâmicos. Espaçadores dinâmicos permitem a movimentação 
do quadril e do joelho, a preservação da extensão do membro no 
quadril e no mínimo um suporte de carga parcial durante o perí-
odo de tratamento. Espaçadores dinâmicos para quadril e joelho 
podem ser construídos a partir de novos componentes, moldes de 
cimento ou componentes autoclavados correspondentes às novas 
inserções tibiais ou acetabulares. A literatura sobre espaçadores 
de joelho estáticos vs dinâmicos é controversa, mas há evidências 
de que a eventual variação da amplitude de movimento pode ser 

superior com o uso de espaçadores dinâmicos [1]. 
A reutilização de um componente femoral autoclavado (CF-

-AC) como espaçador em infecções protéticas de joelho foi des-
crita pela primeira vez por Hofmann et al. [2]. Os dados clínicos 
de diversos estudos subsequentes apoiam a reutilização de um 
CF-AC (Tabela 1), embora sejam estudos de evidências Nível 
III e IV e estejam sujeitos a ter poder estatístico insuficiente. 
Hofmann et al. relataram uma experiência de 2 a 12 anos usando 
um CF-AC, demonstrando que 44 de 50 pacientes (88%) tiveram 
uma reimplantação bem-sucedida e ficaram livres de infecção 
no último acompanhamento [2]. Lee et al. relataram que 19 dos 
20 pacientes foram tratados com sucesso usando uma articula-
ção CF-AC contra o cimento com antibiótico [3]. Anderson et al. 
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relataram 25 joelhos consecutivos tratados com um espaçador CF-
-AC e encontraram um índice de falha de 4% com excelentes pon-
tuações de movimento e estado do joelho no acompanhamento 
final [4]. Emerson et al. compararam pacientes tratados antes de 
1995 com espaçador de cimento estático com pacientes tratados 
após 1994 com espaçador dinâmico CF-AC [5]. No acompanha-
mento final, os pacientes com CF-AC tiveram uma amplitude mé-

dia de movimento significativamente melhor (107,8° vs 93,7°), 
enquanto não houve diferença estatística no índice de reinfecção: 
9% para espaçadores CF-AC vs. 7,6% para espaçadores estáticos. 
Chen et al. relataram uma série de 18 pacientes: 10 tratados com 
espaçadores CF-AC e 8 tratados com espaçadores estáticos de ci-
mento [6]. De modo semelhante a Emerson et al., Chen et al. rela-
taram melhor amplitude de movimento média no grupo de CF-AC 

Emerson [5] 

Cuckler 2005 
[14] 

Hofmann 2005 
[2] 

Huang 2006 [15]

 
Jämsen 2006 [7] 

Pietsch 2006 
[16]
 

Anderson 2009 
[4] 

Kalore 2012 [8]

 
Kim 2013 [17]
 

Lee 2015 [3]
 

Chen 2016 [6] 

48 Joelhos no 
grupo de estudo. 
(Espaçador AC): 
26. Grupo 
Controle 
(Espaçador 
estático): 22 

44 Joelhos 

50 Joelhos 

19 Pacientes (21 
joelhos) 

32 joelhos no 
Grupo de Estudo 
(Espaçador 
AC):22 no Grupo 
Controle 
(Espaçador 
estático):8 

33 Joelhos 

25 Joelhos

53 Joelhos no 
Grupo de estudo 
(Espaçador AC): 
15 novos CF e 
inserto de PE 
(NCF): 16 
Cimento/Cimento 
(CMSs): 22
 
20 joelhos 

19 joelhos

18 Joelhos no 
Grupo de estudo 
(Espaçador AC): 
10 Grupo 
Controle 
(Espaçador 
estático): 8 

AC/CF (protocolo 
não detalhado)

 
AC/CF e inserto de 
PE (AC por 10 
minutos)

AC/CF (protocolo 
não detalhado)

AC/CF e inserto de 
PE (protocolo não 
detalhado) 

AC/CF e inserto de 
PE (protocolo não 
detalhado)

AC/CF e inserto de 
PE  (protocolo não 
detalhado) 

ND 

CF escovado com 
betadina, depois AC 
(protocolo não 
detalhado) 

CF AC 7 minutos a 
137°C 

CF AC por 30 
minutos a 132°C  

CF AC por 7 minutos 
a 137°C 

Espaçador de 
cimentado 
Metal/PE

Espaçador 
cimentado 
Metal/PE

Espaçador 
cimentado 
Metal/PE

Espaçador 
cimentado 
Metal/PE 

Espaçador 
cimentado 
Metal/PE

Espaçador 
cimentado 
Metal/PE

Espaçador 
cimentado 
Metal/PE

Espaçador 
Metal/cimento 

Espaçador 
cimentado 
Metal/PE

Espaçador 
Metal/cimento

Grupo estudo: 
Espaçador Metal/ 
Cimento
Controle: 
Espaçador estático

Novo inserto
de PE  

Inserto de PE 
autoclavado

Novo inserto 
de PE 

Inserto PE AC 

Inserto PE AC 

Inserto PE AC 

Novo inserto 
de PE 

-          -

Novo Inserto 
de PE 

- 

- 

Estudo: 3,8 anos 
(2,6-6,4) 
Controle: 7,5 anos 
(2,8-12,7) 

5,4 anos (2-10) 

73 meses 
(24-150) 

52,2 meses 
(30-102) 

Estudo: 25 meses 
(2–68) Controle: 
49 meses (2-86) 

28 meses (12-48) 

54 meses 
(24-108) 

39 meses Estudo: 
73 meses 
(37-105) 
NFC: 19 meses 
(12-32)
 SMC: 32 meses 
(14-56) 

22,3 meses 
(14-60) 

29 meses (24-49) 

Grupo de Estudo: 
32 meses (24-46) 
Controle: 40.8 
meses (25-56) 

 Estudo: 2/26 
(7.7%) 
Controle: 2/22 
(9%) 

1/44 (2,27%) 

6/50 (12%) 

1/21 (4,76%) 

Estudo: 2/22 
(9%) Controle: 
2/8 (25%) 

3/33 (9%) 

1/25 (4%) 

Estudo: 2/15 
(13.3%) NCF: 
1/16 (6.25%) 
CMS: 2/22 
(9%) 

2/20 (10%) 

1/20 (5%) 

Estudo: 2/10 
(20%) 
Controle: 1/8 
(15%) 

Estudo Números de
Joelhos

Protocolo de
Autoclavagem

Tipo de
Componente

Femoral

Tipo de
Inserto
Tibia

Média de
acompanhamento

(variação)
Reinfecção

TABELA 1. Sumário dos estudos clínicos.

AC, autoclavado; CF, Componente femoral; PE, polietileno; CMSs, Componentes moldados em silicone; ND não disponível
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(94,5°) vs o grupo do espaçador de cimento estático (74,3°), sem 
diferença estatística um índice de reinfecção. 

Jämsen et al. apresentaram uma série retrospectiva de 34 
joelhos: 24 tratados com espaçadores CF-AC e 10 tratados com 
espaçadores de cimento manualmente moldados [7]. Os autores 
descreveram pontuações funcionais levemente melhores com 
CF-AC sem aumento no risco de reinfecção. Kalore et al. relata-
ram uma comparação retrospectiva de CF-AC vs novos compo-
nentes femorais e componentes de polietileno vs componentes 
de cimento moldados em 53 pacientes [8]. Os índices de contro-
le de infecção foram 66%, 87,5% e 63%, respectivamente, uma 
diferença que não foi estatisticamente relevante nesta amostra-
gem relativamente pequena. O custo do implante para o grupo 
CF-AC foi em média US$ 932 em comparação com cerca de US$ 
3.500 para os outros dois grupos. 

Com base no nosso conhecimento, há apenas um estudo so-
bre a reutilização de componentes de quadril em artroplastias 
de ressecção. Etienne et al. relataram pela primeira vez a técnica 
cirúrgica para reimplantar a haste femoral autoclavada ou uma 
haste femoral de baixo custo em um novo inserto acetabular [9]. 
Eles publicaram resultados excelentes em 31 dos 32 pacientes; 
entretanto, não há informações sobre a quantidade de pacientes 
que receberam uma haste re-esterilizada e detalhes do protocolo 
de esterilização em autoclave. 

Há dúvidas sobre a esterilização definitiva de componentes 
autoclavados devido a poucos estudos examinando a técnica di-
retamente. Lyons et al. fizeram a cultura de cotonetes de cinco 
componentes femorais explantados antes e após um ciclo de 45 
minutos em autoclave a 121°C [10]. A esterilização em autocla-
ve foi capaz de matar a maioria das diversas espécies de bactéria 
dos fenótipos planctônicos e de biofilme na superfície plana de 
cobalto e cromo (Co/Cr). Os seis componentes esterilizados fo-
ram então inoculados com diversos organismos e os testes foram 
repetidos. Novamente, nenhum organismo cresceu após a este-
rilização em autoclave. Além disso, a análise por microscopia 
eletrônica dos espécimes inoculados demostrou uma redução 
dramática em biofilme após a esterilização em autoclave. Entre-
tanto, o estudo usou biofilmes relativamente imaturos (apenas 
24 horas de crescimento), sendo que a formação de biofilme in 
vivo provavelmente ocorre após diversos dias, se não meses, na 
superfície do implante. Leary et al. relataram que a esterilização 
em autoclave a 121°C por 30 minutos não foi capaz de remover 
biofilmes de Staphylococcus aureus ou Staphylococcus epidermidis 
a partir da superfície de discos de CoCr, mas o pré-tratamento 
com uma escova de gluconato de clorexidina 4% removeu com 
sucesso todo o biofilme [11]. Além disso, em um estudo mais 
recente, Williams et al. avaliaram diferentes temperaturas de 
esterilização de autoclave e as durações para remover biofilmes 
monomicrobianos e polimicrobianos de oito dias de maturação 
[12]. Embora 10 minutos de autoclave a 132°C tornaram todo 
o biofilme não viável por cultura, o biofilme residual permane-
ceu nos materiais de titânio estudados. A importância clínica do 
biofilme não viável remanescente não está clara, especialmente 
ao traduzir tais resultados a partir do material de titânio aos im-
plantes de CoCr usados com CF-AC. O uso de uma escova de 
gluconato de clorexidina 4%, conforme mostrado por Leary et 
al., pode solucionar este potencial problema [11]. 

Todas as séries nesta área são pequenas e estão sujeitas a 
erros Tipo II. Entretanto, a literatura clínica considerada como 
um todo sugere de modo consistente uma erradicação de infec-
ção equivalente entre as diferentes estratégias, incluindo o uso 
de um CF-AC. Além disso, o estudo laboratorial realizado por 
Lyons et al. demonstra a eficácia da esterilização em autoclave 
a um nível microbiológico e microscópico [10] e a adição da 
escova de clorexidina antes da esterilização em autoclave pode 
eliminar o potencial de biofilmes não viáveis remanescentes 
[11].  Embora as evidências clínicas disponíveis e a boa relação 
custo-benefício do CF-AC tornem-no uma opção interessante de 

tratamento, muitos hospitais estão restringindo a reimplantação 
de componentes de quadril e joelho após a re-esterilização em 
autoclave. As equipes dos Centros de Controle e Prevenção de 
Doenças (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), da 
Associação de Enfermeiras Perioperatórias Registradas (Asso-
ciation of Perioperative Registered Nurses - AORN), instituições 
de saúde, empresas de implantes e consultórios médicos estão 
compreensivelmente hesitantes em reutilizar temporariamente 
implantes por motivos médicos, legais e financeiros [10]. Em 
2016, uma diretriz divulgada pelo Departamento de Assuntos de 
Veteranos (Department of Veterans Affairs) declarou que dispo-
sitivos implantáveis não biológicos não devem ser esterilizados 
por autoclave e devem ser usados principalmente em casos de 
emergência [13]. Devido a tais restrições, a técnica de CF-AC 
pode ser usada mais apropriadamente quando componentes 
adequados de espaçadores dinâmicos não estão disponíveis ou 
quando circunstâncias financeiras a tornam necessária. Estudos 
futuros para padronizar o protocolo de esterilização e as técni-
cas de espaçadores com séries maiores de pacientes devem ser 
realizados.

REFERÊNCIAS

[1] Voleti PB, Baldwin KD, Lee GC. Use of static or articulating spacers for 
infection following total knee arthroplasty: a systematic literature review. 
J Bone Joint Surg Am. 2013;95:1594–1599. doi:10.2106/JBJS.L.01461. 

[2] Hofmann AA, Goldberg T, Tanner AM, Kurtin SM. Treatment of in-
fected total knee arthroplasty using an articulating spacer: 2- to 12-year 
experience. Clin Orthop Relat Res. 2005:125–131. 

[3] Lee BJ, Kyung HS, Yoon SD. Two-stage revision for infected total knee ar-
throplasty: based on autoclaving the recycled femoral component and intra-
operative molding using antibiotic-impregnated cement on the tibial side. 
Clin Orthop Relat Res. 2015;7:310–317. doi:10.4055/cios.2015.7.3.310.

[4] nderson JA, Sculco PK, Heitkemper S, Mayman DJ, Bostrom MP, 
Sculco TP. An articulating spacer to treat and mobilize patients with 
infected total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2009;24:631–635. 
doi:10.1016/j. arth.2008.04.003. 

[5] Emerson RH, Muncie M, Tarbox TR, Higgins LL. Comparison of a static with 
a mobile spacer in total knee infection. Clin Orthop Relat Res.2002:132–138.

[6] Chen YP, Wu CC, Ho WP. Autoclaved metal-on-cement spacer versus 
static spacer in two-stage revision in periprosthetic knee infection. In-
dian J Orthop. 2016;50:146–153. doi:10.4103/0019-5413.177587. 

[7] Jämsen E, Sheng P, Halonen P, Lehto MUK, Moilanen T, Pajamäki J, 
et al. Spacer prostheses in two-stage revision of infected knee arthro-
plasty. Int Orthop. 2006;30:257–261. doi:10.1007/s00264-006-0102-2. 

[8] [8] Kalore NV, Maheshwari A, Sharma A, Cheng E, Gioe TJ. Is there a 
preferred articulating spacer technique for infected knee arthroplas-
ty? A preliminary study. Clin Orthop Relat Res. 2012;470:228–235. 
doi:10.1007/s11999-011-2037-1. 

[9] Etienne G, Waldman B, Rajadhyaksha AD, Ragland PS, Mont MA. Use of a 
functional temporary prosthesis in a two-stage approach to infection at the 
site of a total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A Suppl 4:94–96. 

[10] Lyons ST, Wright CA, Krute CN, Rivera FE, Carroll RK, Shaw LN. Con-
firming sterility of an autoclaved infected femoral component for use 
in an articulated antibiotic knee spacer: a pilot study. J Arthroplasty. 
2016;31:245–249. doi:10.1016/j.arth.2015.06.068. 

[11] Leary JT, Werger MM, Broach WH, Shaw LN, Santoni BG, Bernasek 
TL, et al. Complete eradication of biofilm from orthopedic materials. 
J Arthroplasty. 2017;32:2513–2518. doi:10.1016/j.arth.2017.03.050.

[12] Williams DL, Taylor NB, Epperson RT, Rothberg DL. Flash autoclave 
settings may influence eradication but not presence of well-established 
biofilms on orthopaedic implant material. J Orthop Res. 2018;36:1543–
1550. doi:10.1002/ jor.23764.

[13] Department of Veterans Affairs. Veterans Health Administration. 
VHA Directive: Sterile Processing Services. 2016. htt ps://va.gov/vha-
publications/ ViewPublication.asp?pub_ID=3186. 

[14] [14] Cuckler JM. The infected total knee: management options. J Ar-
throplasty. 2005;20:33–36.

[15] Huang HT, Su JY, Chen SK. The results of articulating spacer technique 
for infected total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2006;21:1163–
1168. doi:10.1016/j.arth.2006.01.028. 

[16] Pietsch M, Hofmann S, Wenisch C. Treatment of deep infection of total 
knee arthroplasty using a two-stage procedure. Oper Orthop Trauma-
tol. 2006;18:66–87. doi:10.1007/s00064-006-1163-5. 

[17] Kim YS, Bae KC, Cho CH, Lee KJ, Sohn ES, Kim BS. Two-stage revision 
using a modified articulating spacer in infected total knee arthroplasty. 
Knee Surg Relat Res. 2013;25:180–185. doi:10.5792/ksrr.2013.25.4.180.

Livro.indb   499 22/10/2019   11:12:41



500     Parte II    Quadril e Joelho

Autores: Pedro Barreira, Daniel Berry    

QUESTÃO 8: É necessário revisar ou reduzir os espaçadores articulados com antibióticos luxa-
dos?

RECOMENDAÇÃO: Exceto no caso do espaçador estar pressionando a pele com iminente necrose/ulceração, resultando em perda se-
vera e progressiva de tecidos moles essenciais ou osso, comprometimento neurovascular ou dor notável e deficiência para o paciente, é 
seguro manter um espaçador de cimento luxado ou fraturado, impregnado de antibióticos, até uma cirurgia definitiva no segundo tempo. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 8%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Espaçadores de cimento impregnados com antibiótico são 

usados após a artroplastia de ressecção como parte de um pro-
cedimento de revisão em dois estágios. A justificativa para o uso 
de espaçadores é permitir a aplicação de antibióticos locais e ao 
mesmo tempo tratar o espaço morto deixado para trás após a 
ressecção dos componentes. 

Os espaçadores também podem facilitar a subsequente ex-
posição articular durante a reimplantação em segundo tempo e, 
dependendo de sua configuração, podem melhorar as capacida-
des funcionais durante o intervalo de ressecção. Os espaçadores 
podem ser classificados como estáticos ou dinâmicos. Há diver-
sos problemas que podem ocorrer com o uso de espaçadores e 
com relação ao tipo de espaçador utilizado (Tabela 1). 

Joelho

Em um estudo realizado por Struelens et al. [1], 57% dos 
pacientes tiveram problemas relacionados ao uso de espaça-
dores dinâmicos no joelho. Destes, 45% eram problemas le-
ves, como curvatura do espaçador e conversão mediolateral. 
Em sua coorte, 12% dos espaçadores estavam luxados, fratu-
rados ou subluxados. Possíveis motivos para subluxação ou 
luxação de espaçadores são a tensão inapropriada dos tecidos 
moles e/ou posicionamento incorreto do espaçador. Além 
disso, espaçadores dinâmicos pré-fabricados geralmente vêm 
em número limitado de tamanhos e possuem uma morfolo-
gia inapropriada, oferecendo estabilidade inerente mínima. 
Espaçadores com articulação dependem principalmente da 
tensão do tecido mole próximo à articulação para garantir es-
tabilidade e capacidade funcional e os tecidos moles geralmen-
te possuem certo nível de comprometimento neste cenário. 
      Partes moles nem sempre podem ser os culpados por insta-
bilidades associadas a espaçadores. Mesmo quando uma tensão 
apropriada é restaurada durante a cirurgia, uma perda óssea pos-
terior pode causar mais movimento e subsidência do espaçador, 
levando a instabilidade e luxação. Um estudo feito por Lau et al. 
[2] relatou que a subluxação sagital esteve associada a defeitos 
ósseos do lado da tíbia. O mesmo estudo revelou que a subluxa-
ção coronal tendeu a estar correlacionada com maiores defeitos 
ósseos do lado femoral, embora tal achado não tenha atingido 
relevância estatística. Lanting et al. [3] revelaram que joelhos 
subluxados, mais de um desvio padrão da média no cenário sa-
gital, tiveram menores pontuações de capacidade funcional con-
forme a Knee Society em curto a médio prazo, mas não mostra-

ram nenhuma significância em outras pontuações relatadas por 
pacientes, como o Medical Outcomes Study Short Form-12 (SF-
12) e o Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 
Index (WOMAC). A subluxação coronal não afetou nenhuma 
destas pontuações.
Quadril

Há menos relatos referentes a complicações de espaçadores 
no quadril. Um estudo realizado por Jung et al. [4] relatou um ín-
dice total de complicação com espaçadores de quadril de 40,8% 
(ou seja, 17% de luxações, 10,2% de fraturas do espaçador e 
13,6% de fraturas femorais). Tais números não foram confirma-
dos por Faschingbauer et al. [5], que tiveram um índice geral de 
complicação mecânica de 19,6 % (ou seja, fratura do espaçador 
de 8,7 %, luxação de 8,7 %, fratura femoral de 0,7 %, protrusão 
pélvica de 0,7 %, luxação e fratura do espaçador de 0,7 %). De 
acordo com Faschingbauer et al., 50% dos pacientes com fratura 
do espaçador permaneceram assintomáticos (a fratura do espa-
çador ocorreu na área da haste do espaçador) e mostraram uma 
condição estável, embora a outra metade passou por revisão do 
espaçador. Uma fratura do fêmur proximal ocorreu em um dos 
pacientes do estudo (0,7%), que foi tratado através de cirurgia. 
A redução fechada e a retenção estável foram possíveis em ape-
nas 4 das 12 luxações. Todos os outros pacientes com luxação do 
espaçador passaram por uma operação subsequente com revisão 
do espaçador. Não houve comparação, nestes estudos, entre os 
desfechos funcionais e de morbidade entre os espaçadores re-
visados e não revisados com relação a complicações associadas.
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QUESTÃO 1: Qual é o período ideal para reimplantação de uma artroplastia de substituição em 
dois tempos do quadril e do joelho?

RECOMENDAÇÃO: O período ideal para reimplantação de uma artroplastia de substituição em dois tempos do quadril e do joelho ainda 
não foi estabelecido. A reimplantação pode ser realizada quando a equipe médica responsável pelo tratamento sente que a infecção está 
controlada. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 4%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

5.5. TRATAMENTO: REVISÃO EM DOIS TEMPOS 

JUSTIFICATIVA
Não há evidências conclusivas para definir o período ideal 

entre a artroplastia de ressecção e a reimplantação em uma ar-
troplastia de revisão em dois estágios para infecções articulares 
periprotéticas (IAPs). Diversos estudos relataram que o perío-
do para implementação varia de algumas semanas até diversos 
meses ou até mesmo anos [1-11]. A literatura utilizou diversas 
definições para o sucesso ou a falha do tratamento de dois es-
tágios de IAP, assim como diferentes variáveis influenciando o 
período de reimplantação. Devido a essa heterogeneidade, tais 
estudos falharam em responder esta questão. O sucesso do tra-
tamento com uma artroplastia de dois estágios varia entre <70% 
a 100% sem correlação direta ao intervalo de tempo do espaça-
dor [1,2,6,7,9,11]. 

Diversos estudos relataram o período para reimplantação e 
sua influência no sucesso ou falha. Haddad et al. não relataram 
nenhum aumento em índices de reinfecção reduzindo o interva-
lo para três semanas [5]. Sabry et al. revelaram que o aumento 
na duração entre a ressecção e a reimplantação esteve associado 
com índices mais altos de recorrência de infecção em um co-
orte de 314 artroplastias totais de joelho infeccionado tratadas 
com a substituição de dois estágios [7]. O intervalo médio entre 
estágios foi de 103 dias (de 2 a 470 dias). Um estudo realiza-
do por Kubista et al. [8] também revelou que um período mais 
longo entre a inserção do espaçador e a reimplantação esteve 
associado a maior recorrência de IAP. Por outro lado, Babis et al. 
obtiveram um índice de sucesso de 100% ao usar um intervalo 
longo - média de 9 meses (variação de 8 a 12 meses) - em um 
grupo de pacientes com alta porcentagem de bactérias multirre-
sistentes [9]. 

Uma crença comum é a de que um segundo estágio pos-
tergado ou a reimplantação resultarão em um maior índice de 
sucesso no tratamento. Entretanto, isso não se baseia em evi-
dências sólidas e pode levar a um intervalo longo entre estágios 
desnecessário com morbidade associada. Aali-Rezaie et al. [10], 
em um estudo retrospectivo recente com coorte amplo avalian-
do pacientes com artroplastia de substituição de dois estágios, 
não detectaram uma clara associação entre o período para reim-
plantação e falha no tratamento. Além disso, revelaram que pos-
tergar o período para reimplantação não melhorou significativa-
mente o sucesso do tratamento na artroplastia de substituição 
de dois estágios. Além disso, Vielgut et al. descobriram, em um 
estudo de 74 infecções no quadril, que pacientes que tiveram 
sua reimplantação entre 4 e 11 semanas tiveram um índice de 
sucesso significativamente superior quando comparados com 
menos de 4 e mais de 11 semanas [6].  

Ao decidir o período ideal para reimplantação, a maioria 

dos cirurgiões preferem utilizar uma combinação de avaliações 
clínicas, como feridas completamente cicatrizadas, nenhuma 
apresentação de dor e testes serológicos com redução após certo 
período de tratamento com antibióticos [11]. Diversos estudos 
recomendam uma avaliação completa com variáveis laborato-
riais e clínicas normalizadas para garantir o controle da infecção 
antes da reimplantação. 
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QUESTÃO 2: É seguro reter um manto de cimento estável para uso posterior em pacientes sub-
metidos a artroplastia de ressecção para infecções articulares periprotéticas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Um desbridamento meticuloso e a remoção de todo o material estranho, incluindo cimento, devem fazer parte da ar-
troplastia de ressecção no tratamento de IAPs. Dados limitados sugerem que em condições estritas e após técnicas cirúrgicas meticulosas, 
um manto de cimento estável no fêmur pode ser deixado no local para uso posterior a fim de minimizar danos no estoque ósseo femoral.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 63%, Discordam: 29%, Abstenção: 8% (Maioria Simples, Consenso Fraco)

JUSTIFICATIVA
Historicamente, a artroplastia de ressecção para IAPs envol-

ve a remoção de todo o material estranho, incluindo cimento, 
pois estes materiais podem atuar como um ninho para biofilme e 
persistência de infecção [1–5]. Entretanto, a remoção do manto 
de cimento aumenta o tempo de cirurgia e causa maior mor-
bidade através de perda óssea e fraturas. A técnica de revisão 
cimento sobre cimento é uma técnica útil e bem descrita, usada 
em condições assépticas, para evitar a tarefa tediosa de remoção 
de cimento e, portanto, evita complicações associadas com a ex-
tração do cimento [6–10]. A retenção de um manto de cimen-
to intacto em casos de artroplastia de ressecção para IAP seria 
preferível para evitar a morbidade associada com sua remoção 
e tornaria a subsequente reimplantação tecnicamente mais fácil.

A preocupação em reter o cimento no caso de IAP foi apoia-
da por estudos in vitro. Kendall et al. examinaram o crescimento 
microbiano de espécies de estafilococos na superfície de discos 
de cimento impregnados de antibiótico incubadas em caldo. Em-
bora o caldo tenha sido esterilizado pelos discos após 96 horas, 
o crescimento foi observado de modo consistente na superfície 
dos próprios discos de cimento. Portanto, o cimento pareceu ser 
uma superfície habitável para o crescimento contínuo de bac-
térias, apesar da eluição dos antibióticos [11]. Mariconda et al. 
demonstraram que o fluido próximo ao cimento impregnado 
de antibióticos, que passa por sonicação, pode render culturas 
positivas, mesmo se o fluido de aspiração teve uma cultura ne-
gativa, indicando que os biofilmes podem persistir no cimento 
com antibiótico [12]. Tunney et al. e Minelli et al. mostraram 
que o biofilme pode se formar mesmo em cimento impregnado 
de antibióticos, dependendo do inóculo e do tipo e da dosagem 
do agente antibiótico [13,14].  Embora Griffin et al. não tenham 
conseguido demonstrar a formação de biofilme em espaçado-
res explantados, Ma et al. demonstraram que 30,7% dos espa-
çadores tiveram contaminação bacteriana no segundo tempo 
[15,16]. Estes dados laboratoriais podem ser motivo de preo-
cupação quanto à retenção de cimento no cenário da infecção, 
mesmo se impregnado de antibióticos. 

Os dados clínicos sobre este tópico são extremamente limi-
tados. Há duas séries de casos que examinam esta questão espe-
cificamente, ambas envolvendo um manto de cimento estável 
em artroplastias totais de quadril de revisão para tratar infec-
ções. Morley et al. revisaram 15 artroplastias totais de quadril 
com revisões em dois tempos para IAPs retendo o manto de ci-
mento original e relataram desfechos livres de infecção em 14 
dos 15 pacientes [17]. Os autores usaram critérios de seleção 
muito estritos para a coorte de pacientes. Tais critérios de se-
leção, que incluíram um manto de cimento estável, uso prévio 
de cimento impregnado de antibióticos e preparação meticulosa 
do manto de cimento a fim de remover o biofilme e liberar os 
antibióticos, foram vitais para o sucesso desta técnica. Em um 

estudo similar, entretanto, Leijtens et al. relataram sucesso em 
apenas 2 de 10 pacientes passando por ATQ de revisão em dois 
estágios para infecção seguidos em média por 26 meses [18]. É 
importante observar que este estudo não mencionou se o manto 
de cimento existente continha ou não antibióticos. 

Há apenas um estudo Nível IV mostrando bons resultados 
com um manto de cimento estável retido para uso posterior em 
artroplastias de ressecção no tratamento de IAPs. Embora esta 
técnica teoricamente apresente vantagens, há falta de evidências 
robustas na literatura para apoiar seu uso rotineiro. A orientação 
para pesquisas adicionais pode incluir o uso de agentes de des-
bridamento químico, como iodopovidona diluído, irrigação com 
clorexidina e/ou preparações de ácido acético, em que algumas 
evidências sugerem poder ajudar a erradicar micróbios e bio-
filmes em algumas situações [19]. O papel de agentes químicos 
de desbridamento em eliminar bactérias sésseis e biofilme na 
superfície de cimentos retidos ainda precisa ser explorada. Com 
pesquisas adicionais, a resposta a esta questão pode ser revelada. 
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QUESTÃO 3: Os cirurgiões devem tentar remover o cimento que migrou para o interior da pel-
ve ou para posições anatômicas difíceis em pacientes com infecções periprotéticas articulares 
(IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: O ortopedista deve considerar cautelosamente se os potenciais benefícios da extração de cimento da pélvis ou de 
posições anatômicas difíceis são maiores que os potenciais riscos de persistência da infecção.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 85%, Discordam: 9%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Relata-se que a extrusão de cimento durante a artroplastia 

primária ocorre em 25% dos pacientes [1]. Bactérias podem for-
mar biofilme em corpos estranhos em pacientes com IAP [2]. 
Portanto, em pacientes com IAP passando por artroplastia de 
ressecção, recomenda-se que a prótese e todo o material estra-
nho incluindo cimento ósseo sejam removidos e que um desbri-
damento completo seja realizado. Ainda não foi estudado se o 
cimento na pélvis ou em posições anatômicas difíceis contribui 
ou não para o risco de infecções persistentes após a artroplastia 
de revisão.

Quando o cimento migra para dentro da cavidade pélvica 
ou para posições anatômicas difíceis durante uma artroplastia 
primária, há um risco de complicações neurológicas (paralisia 
do nervo obturador [3,4], envolvimento do nervo femoral [5] 
ou ciático [6]), urológicas (como um corpo estranho na parede 
da bexiga [7]) ou vasculares (com compressão da veia ilíaca ex-
terna [8]). Durante a extração do cimento, o risco de tais com-
plicações pode ser ainda maior devido à manipulação necessária 
para extração. 

É conhecimento comum entre os cirurgiões que materiais 
estranhos em uma articulação infectada podem hospedar o 
biofilme formado pelo organismo infeccioso. Deixar para trás 
materiais estranhos durante a artroplastia de ressecção e o des-
bridamento traz o risco teórico de permitir que o biofilme e a 
infecção persistam, potencialmente prejudicando o sucesso do 
desbridamento cirúrgico. Tal crença nunca foi de fato provada 
em um estudo conclusivo. Sabe-se também que a remoção de 
materiais estranhos, como cimento, de áreas anatomicamente 
sensíveis e/ou inacessíveis podem exigir uma abordagem ci-
rúrgica mais ampla (como laparotomia para o cimento no inte-
rior da pelve) ou manipulação de estruturas como órgãos (por 
exemplo, bexiga, intestino), vasos (por exemplo, veia cava ou 

veias importantes) ou nervos (por exemplo, nervo ciático ou 
plexo). A manipulação destas estruturas pode ameaçar a vida do 
paciente e/ou levar a complicações catastróficas. Assim, acre-
ditamos que os cirurgiões devem exercer sua sabedoria ao lidar 
com pacientes com IAPs e cimento extruso  ou outros materiais 
estranhos em áreas anatomicamente sensíveis e/ou inacessíveis.
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QUESTÃO 4: O uso de aloenxertos não impregnados com antibiótico para defeitos ósseos, du-
rante a reimplantação, aumenta o risco de recorrência de infecções no sítio cirúrgico (ISC)/
Infecções articulares periprotéticas (IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Não há evidências que demonstrem que o uso de aloenxertos não impregnados com antibiótico para o tratamento 
de defeitos ósseos, durante reimplantação (após IAPs), aumenta o risco de recorrência de ISC/IAPs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 88%, Discordam: 9%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Revisões sistemáticas foram realizadas usando bancos de 

dados da PubMed, biblioteca Cochrane, SCOPUS e Google Scho-
lars e estudos relevantes foram revisados. Durante a revisão, tor-
nou-se evidente que há uma escassez de informações avaliando 
diretamente o tratamento das IAPs quando um aloenxerto não 
impregnado de antibióticos é utilizado. Em geral, 51 estudos fo-
ram revisados na íntegra. As evidências são resumidas abaixo. 

Após o aumento de popularidade do uso de aloenxerto em 
cirurgias de tumor nos anos 70 [1], a infecção se tornou uma 
grande preocupação. Os primeiros relatos de taxas de infecção 
variam de 13,2% por Mankin et al. [2] a 11,7% por Lord et al. [3] 
e em seguida de 7,9% em um relato abrangente feito por Mankin 
et al. em 2005 [4]. Todos os autores acreditam que índices mais 
altos de infecção poderiam ser atribuídos à natureza da doença, 
sua extensão, sua duração e à complexidade dos procedimentos, 
não estando relacionadas ao aloenxerto em si [2–4]. 

Tomford et al., em um estudo retrospectivo, revisaram 324 
pacientes que receberam aloenxertos e exibiram uma incidência 
clínica irrisória de infecção. A incidência relacionada ao uso de 
grandes aloenxertos foi de aproximadamente 5% em tumores 
ósseos e 4% em revisões de artroplastias de quadril [5]. Estes 
índices de infecção não foram significativamente diferentes dos 
índices relatados em séries similares que utilizaram dispositivos 
protéticos esterilizados [6]. Um dos primeiros relatos de aloen-
xertos em artroplastias totais de quadril (ATQs) de revisão foi 
publicado por Berry et al. [6]. Eles usaram aloenxertos ósseos 
em 18 pacientes durante revisões em dois tempos de falhas sép-
ticas de ATQs. Com uma média de 4,2 anos após a reimplantação, 
apenas dois pacientes tiveram recorrência da infecção (11%).

Diversos estudos retrospectivos avaliaram o uso do aloenxer-
to ósseo durante cirurgias de reimplantação total do quadril e no 
segundo estágio de artroplastias de revisão em dois tempos por 
motivo de infecção. A maioria dos estudos demonstrou taxas de 
reinfecção recorrente de 0% a 9% em coortes consistindo de 11 
a 27 pacientes com acompanhamento de médio em longo prazo 
[6-12]. Dois estudos relataram índices de reinfecção menos favo-
ráveis de 11% (18 pacientes, período médio de acompanhamento 
de 4,2 anos) e 14% (57 pacientes, período médio de acompanha-
mento de 9 anos) [13,14]. Traore et al. relataram um índice mais 
alto de reinfecção de 20% com uma média de 3 anos [13].  Loty 
et al. relataram uma coorte de 90 casos com 8 (9%) reinfecções 
durante um período de acompanhamento desconhecido em revi-
sões de quadril em um tempo, para infecção [14]. 

Lange et al. realizaram uma revisão sistemática sobre o uso 
de grande aloenxertos para o segundo tempo de reimplantação 
em artroplastias de quadril e revelaram um índice de reinfecção 
de 4 em 43 (9,3%) com um período médio de acompanhamen-
to de 6 anos. Isso pode ser comparado ao índice de reinfecção 
relatado para a revisão de dois estágios sem o uso de aloenxerto 

[15]. Alexeeff et al. também não tiveram a recorrência de infec-
ções em 11 falhas assépticas de ATQs que passaram por ATQs 
em dois tempos usando grandes aloenxertos estruturais com 
acompanhamento médio de 47,8 meses [10]. 

Tsahakis et al. relataram 15 casos de uso de aloenxerto para 
cirurgia de revisão do joelho e, dos três joelhos infectados, em 
sua série de casos, não houve nenhuma recorrência de infecção 
[16]. Wilde et al. realizaram uma revisão retrospectiva de 16 
revisões de artroplastias totais do joelho (ATJ) com aloenxerto.  
Houve dois casos de infecção e em nenhum dos dois houve rein-
fecção [17]. Stockley et al. revisaram 32 aloenxertos irradiados 
congelados usados para a reconstrução de defeitos ósseos em 20 
joelhos com acompanhamento médio de 4,2 anos. Três joelhos 
desenvolveram infecção (9,3%) e apenas um dos três passou por 
revisão quanto à infecção. Entretanto, os autores acreditam que 
o aloenxerto não foi a fonte de sepse [18]. 

Relatos adicionais de Harris et al. [19] (14 pacientes in-
cluindo 2 casos com infecção), Mow et al. [20] (15 aloenxertos 
estruturais) e Engh et al. [21] (35 aloenxertos) avaliaram casos 
de revisão de ATJs e não encontraram casos de reinfecção [19–
21]. Ghazavi et al. relataram três infecções (7%) usando gran-
des aloenxertos em 38 pacientes, incluindo três infecções que 
passaram por revisão. Dois dos três casos que tiveram infecções 
prévias apresentaram reinfecção [22]. Em um relato de Clatwor-
thy et al. sobre 52 casos, houve seis infecções, sendo que todas 
passaram por ATJs de revisão com grandes aloenxertos. Um dos 
seis pacientes que apresentaram infecção prévia desenvolveram 
recorrência da infecção [23]. 

English et al. relataram seus resultados sobre o uso de alo-
enxertos impactados na reimplantação em segundo tempo de 52 
artroplastias de quadril infectadas. Após um período médio de 
acompanhamento de 53 meses, quatro pacientes apresentaram 
recorrência de infecção (7,5%) [24]. Em relatos feitos por Den-
nis et al. (32 aloenxertos) e Garino et al. (oito casos de aloen-
xertos impactados), não houve reinfecções no acompanhamen-
to final [25,26]. 

Hockman et al. revisaram 65 ATJs de revisão, incluindo in-
fecções com acompanhamento mínimo de 5 anos. Três dos 12 
(25%) casos previamente infeccionados desenvolveram infec-
ções. Os autores concluíram que os joelhos originalmente revisa-
dos quanto à infecção tiveram maior probabilidade de falha [27]. 

Bush et al. revisaram opções para reconstruir grandes per-
das ósseas e não recomendaram o uso de aloenxerto em algumas 
situações, incluindo infecções crônicas [28]. Backstein et al. re-
lataram 68 casos de grandes aloenxertos para ATJs de revisão e 
11 destes casos foram revisões sépticas. Os autores encontra-
ram quatro infecções (6,5%). Porém, não incluíram quantos dos 
casos de infecção passaram por cirurgia para revisões sépticas. 
Eles acreditaram que, devido ao amplo tamanho do aloenxerto 
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ósseo utilizado e a quantidade de cirurgias prévias pelas quais 
os pacientes passaram, o índice de infecção foi moderado [29]. 

Lotke et al. relataram 48 casos, incluindo uma infecção 
que recebeu aloenxerto impactado em revisão de ATJ. Com um 
acompanhamento médio de 3,8 anos, apresentaram duas in-
fecções (5%) [30]. Bezwada et al. revisaram 11 joelhos em 10 
pacientes que passaram por revisão com aloenxertos femorais 
distais e componentes estendidos. Após um período médio de 
acompanhamento de 42 meses, não havia nenhuma infecção. Os 
autores não recomendam o uso de fixação em placa, para dimi-
nuir a dissecção extensa do tecido mole e o risco de infecção. 

Engh et al. não relataram nenhum caso de reinfecção em 
49 joelhos de revisão com graves defeitos no osso tibial, cinco 
dos quais eram revisões quanto a infecção [32]. Rudelli et al. 
relataram 32 artroplastias totais de quadril com próteses soltas 
e infectadas, que passaram por revisão com enxerto ósseo em 
um procedimento de estágio único. Após um período médio de 
acompanhamento de 103 meses, a infecção apresentou recor-
rência em 2 (6,2%) dos casos [33]. 

Burnett et al. relataram 28 joelhos que passaram por revisão 
de ATJs com aloenxertos, com período médio de acompanha-
mento de 48 meses. Apenas um paciente (3,5%), que recebeu 
um enxerto esponjoso para um defeito contido, desenvolveu 
uma infecção. Os autores não mencionaram se esta foi uma revi-
são infeccionada [34]. Lyall et al. investigaram 15 pacientes de 
revisão de ATJ, incluindo três revisões quanto a infecções com 
grave perda óssea tibial. Estes pacientes foram acompanhados 
por uma média de 5,4 anos e apenas uma recorrência (6%) de 
infecção foi encontrada após 3,5 anos [35]. 

Bauman et al. revisaram, retrospectivamente, 74 pacientes 
(79 joelhos), que passaram por revisões de ATJs com aloenxer-
tos estruturais. Desta coorte, 65 pacientes (70 joelhos) foram 
acompanhados por um período mínimo de 5 anos ou até revi-
são ou morte. Cinco das 16 falhas foram secundárias à infecção 
(7,1%). Dois destes pacientes tiveram histórico de infecção e 
dois tiveram problemas locais da ferida no momento da cirurgia 
de revisão, exigindo enxerto de retalho de músculo ou pele. Os 
autores concluíram que os aloenxertos grandes tinham maior 
probabilidade de falhar de modo secundário a infecção ou não 
união. [36].  

Em uma visão ampla sobre tratamento de perda óssea em 
ATJs de revisão, Lombardi et al. não mencionaram a infecção 
como uma desvantagem (ou seja, reabsorção atrasada, fratura, 
não união ou risco de transmissão de doenças) do uso do aloen-
xerto [37]. Lee et al. revisaram retrospectivamente 27 pacientes 
que passaram por artroplastia de revisão de dois estágios usan-
do aloenxertos estruturais para tratar amplos defeitos ósseos em 
artroplastias de quadril infectadas. Após um período médio de 
acompanhamento de 8,2 anos, apenas um paciente (3,7%) apre-
sentou reinfecção [12]. 

Richards et al. relataram uma coorte de 24 pacientes recons-
truídos com aloenxertos da cabeça femoral no momento da ATJ 
de revisão e compararam-nas com 48 casos sem aloenxerto. To-
dos relataram pontuações de qualidade de vida superiores no 
grupo de aloenxerto. Além disso, os autores não observaram 
nenhuma falha [38]. Wang et al. relataram 28 pacientes com 
aloenxertos de cabeça femoral para ATJs de revisão com um 
acompanhamento médio de 76 meses.  Os autores não tiveram 
complicações nem infecções [39]. Vasso et al. revisaram diver-
sos estudos sobre opções para o tratamento de perda óssea em 
artroplastias totais de joelho de revisão. Os autores concluíram 
que o aumento modular com metal e tântalo pode reduzir con-
sideravelmente a duração das cirurgias, com o potencial de di-
minuir a incidência de complicações incluindo infecção, quando 
associado com o uso de aloenxertos [40]. Em uma revisão de 
27 pacientes que passaram por uma ATJ de revisão usando um 
aloenxerto de cabeça femoral congelado a fresco e acompanha-
dos por 107 meses, houve apenas uma (3,7%) recorrência de 

infecção [41]. 
Recentemente, Beckmann et al. realizaram uma revisão 

sistemática sobre o tratamento de ATJs de revisão com aloen-
xertos ósseos estruturais (no geral incluindo 476 casos) e cones 
metálicos porosos (no geral incluindo 223 casos).  Os autores 
compararam os índices de falha usando um modelo de regressão 
com ajuste para discrepâncias no período de acompanhamento 
e na quantidade dos enxertos usados (femoral, tibial ou ambos). 
Além disso, não separaram revisões sépticas de revisões assép-
ticas, mas houve pouca diferença nos índices de infecção entre 
os grupos de aloenxerto e metal poroso [42]. 

Mancuso et al. também revisaram a literatura em inglês dis-
ponível desde 2007 sobre opções para reconstrução de defeitos 
ósseos em ATJs de revisão. Infecções foram relatadas em 8 de 
271 (3%) aloenxertos, 43 de 662 (6%) cones metálicos e 27 de 
901 (3%) capas, indicando que o uso de aloenxertos não levou 
a um índice mais alto de infecção do que cones metálicos ou 
capas [43]. 

Sandiford et al. compararam aloenxertos estruturais de ca-
beça femoral e cones metálicos trabeculares para o tratamento 
de defeitos ósseos graves durante ATJs de revisão. Os autores 
avaliaram 30 aloenxertos e 15 cones metálicos com período mé-
dio de acompanhamento de nove anos e não encontraram di-
ferenças na dor, capacidade funcional ou repetição de revisão. 
O motivo para revisão foi infecção em dois pacientes. Eles não 
observaram nenhuma revisão nos grupos, embora um paciente 
no grupo de aloenxertos tenha desenvolvido uma fratura peri-
protética e uma infecção após o tratamento da fratura [44]. 

Infecção é a principal causa de falha em ATJs de revisão 
(44,1%) [32] e o risco é ainda mais alto em pacientes com revi-
sões sépticas [45]. Entretanto, em virtude da ausência de estu-
dos controlados prospectivos, da escassez de estudos compara-
tivos com grupos de controle e dos dados conflitantes em séries 
de casos, não pudemos chegar a nenhuma conclusão sobre o 
efeito do uso de aloenxertos no índice de infecção em artroplas-
tias de revisão para falhas sépticas.
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QUESTÃO 1: A artroscopia possui um papel significativo no tratamento da infecção articular 
periprotética (IAP) aguda ou crônica do joelho ou do quadril?

RECOMENDAÇÃO: A artroscopia não possui papel significativo no tratamento da infecção articular periprotética (IAP) aguda ou crô-
nica do joelho ou do quadril. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 6%, Abstenção: 1% (Grande Maioria, Consenso Forte)

5.6. TRATAMENTO: TÉCNICA CIRÚRGICA 
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JUSTIFICATIVA
Os princípios do tratamento das IAPs incluem remoção do 

tecido mole, do osso e de implantes que albergam o biofilme. 
Defensores do desbridamento e da retenção do implante, geral-
mente para infecções agudas, contam com o uso de antibióticos 
sensíveis para o organismo causador e seu biofilme. Em desbri-
damento, antibióticos e retenção de implante (DARI) de modo 
aberto, os componentes modulares geralmente são substituídos 
para melhorar o acesso a um desbridamento completo e reduzir 
o volume de biofilme.

Embora a artroscopia seja atrativa como um procedimen-
to menos invasivo do que o desbridamento aberto para o trata-
mento de IAPs, ela pode ser tecnicamente desafiadora quanto ao 
acesso de todos os compartimentos da articulação para permitir 
um desbridamento apropriado, arriscando o tratamento cirúrgi-
co parcial. Os riscos de um tratamento cirúrgico parcial são de 
não serem capazes de erradicar a infecção, os efeitos colaterais 
pelo uso de antibióticos em longo prazo e o possível surgimen-
to de resistência antibiótica. Os desfechos da revisão em está-
gios após falhas em tratamentos cirúrgicos parciais são piores 
[1,2]. As evidências para desbridamento e washout artroscópico 
são estudos não comparativos predominantemente pequenos 
[3–10]. Estudos comparativos de DARI comentam que o con-
trole bem-sucedido da infecção foi menor se tratada através de 
artroscopia [1]. 

O sucesso geralmente é visto como a erradicação em longo 
prazo da infecção, sem antibióticos, com as capacidades funcio-
nais mantidas. Capacidades funcionais prejudicadas podem ser 
causadas pela infecção ou por dor em virtude de componentes 
soltos, tecidos moles inflamados e problemas de cicatrização 
causados pela formação de trato sinusal. O tratamento cirúrgi-
co agressivo envolvendo a excisão do osso, restritores de partes 
moles e remoção de implantes bem fixados pode trazer desafios 
para desfechos funcionais. Cada IAP exige consideração especí-
fica em relação à agressividade cirúrgica para erradicar a infec-
ção e a manutenção das capacidades funcionais. 

Artroscopia em IAP de Artroplastia Total do Joelho (ATJ) 
O tratamento artroscópico de IAPs de ATJ possui uma varia-

ção de sucesso entre 38-100%. Flood e Kolarik foram os primei-
ros a descrever o tratamento artroscópico de sucesso em dois 
pacientes com ATJ com infecção aguda tardia [3]. Waldman et 
al. relataram que 6 dos 16 pacientes (38%) com ATJ infectada 
que se apresentaram com menos de 7 dias após os sintomas e 
que foram tratados com artroscopia mantiveram suas próteses, 
em um período médio de acompanhamento de 64 meses [4]. Di-
xon et al. relataram que 9 dos 15 pacientes (60%) com infecções 
agudas tardias de ATJ mantiveram suas próteses após um perío-
do médio de acompanhamento de 50 meses [5]. Chung et al. re-
lataram que 10 dos 16 pacientes (62,5%) com ATJ com infecção 
aguda tardia tratados com artroscopia dentro de 72 horas após o 
surgimento de sintomas mantiveram suas próteses com período 
médio de acompanhamento de 47 meses [6]. Os seis pacientes 
que tiveram falha no desbridamento artroscópico tiveram suces-
so na erradicação da infecção através de desbridamento aberto 
com substituição dos insertos de polietileno.

Ilahi et al. relataram 5 pacientes com infecções agudas tar-
dias de ATJ que foram tratados com artroscopia dentro de 7 dias 
após o surgimento dos sintomas. Todos os pacientes mantive-
ram suas próteses em um período médio de acompanhamento 
de 41 meses [8]. Liu et al. relataram 17 pacientes com infecções 
tardias de ATJ que foram tratados com desbridamento artros-
cópico combinado com um sistema contínuo e fechado de irri-
gação-sucção. Com um período médio de acompanhamento de 
27,5 meses, 15 (88%) retiveram suas próteses [7]. 

Byren et al. [11] compararam o tratamento artroscópico 
com desbridamento aberto em uma revisão retrospectiva de 
112 casos, dos quais 51 eram de quadris e 52 eram de joelhos, a 

fim de avaliar os desfechos de pacientes tratados quanto às IAPs. 
O grupo descobriu que os 15 pacientes com IAP tratados com 
washout artroscópico tiveram uma taxa de sucesso significativa-
mente menor (47%) do que os 97 tratados com desbridamento 
aberto (88%) (índice de risco (IR) = 4,2, intervalo de confiança 
(IC) de 95%, 1,5–12,5, p = 0,008). Em comparação com a outra 
série, a maioria dos organismos eram estafilococos e 77% fo-
ram pós-operatórios recentes, dentro de 90 dias da implantação.  
     A combinação destes estudos resulta em 86 ATJs com in-
fecção primária tratadas com desbridamento artroscópico. No 
total, 54 pacientes (63%) foram tratados com sucesso. O índice 
de sucesso foi afetado pelo organismo infeccioso, que estava dis-
ponível apenas em 71 casos. Os resultados sobre os organismos 
foram os seguintes: Streptococcus 12/14 (86%), Staphylococcus 
epidermidis 11/16 (69%), Staphylococcus aureus 14/26 (54%), 
bacilos gram-negativos 3/6 (50%), Micoplasma 1/2 (50%), sem 
crescimento 5/6 (83%) e polimicrobianos 0/1 (0%). 

O período entre a implantação e a infecção foi descrito em 
60 pacientes. Houve oito (13%) infecções pós-operatórias usan-
do seis semanas como corte. O desbridamento e washout artros-
cópico foram bem-sucedidos em quatro (50%) dos casos. Os 52 
casos restantes foram descritos como IAPs agudas tardias com 
sucesso em 36 (69%) dos casos. 

Artroscopia em IAP de Artroplastia Total do Quadril (ATQ) 
Apenas dois estudos investigaram a artroscopia em IAPs 

pós ATQs [9,10]. Em um estudo prospectivo, Hyman et al. re-
lataram oito pacientes consecutivos que tiveram IAPs agudas 
tardias após ATQs primárias e foram tratados com artroscopia 
[10]. Sete infecções foram causadas por estreptococos e uma 
por estafilococos coagulase-negativos. Após um período médio 
de acompanhamento de 70 meses (variação de 29 a 104 meses), 
não houve recorrência de infecções. Os autores concluíram que 
a irrigação artroscópica e o desbridamento podem beneficiar pa-
cientes bem selecionados com infecções periprotéticas agudas 
tardias no quadril. 

Outro estudo incluiu dois pacientes com ATQs infectadas 
que foram tratados com sucesso com desbridamento artroscópi-
co acompanhado por tratamento intravenoso. O relato não apre-
sentou detalhes adicionais [9]. 

Artroscopia em Infecções Tardias Crônicas 
Os critérios de inclusão para a maioria dos estudos mencio-

nam uma duração curta entre a apresentação dos sintomas e o 
desbridamento artroscópico, portanto, não há evidências claras 
explorando o papel da artroscopia em infecções tardias crôni-
cas. A série de 112 IAPs tratadas por DARI incluiu 35% de casos 
com mais de 90 dias do início dos sintomas até o desbridamento, 
mas esta foi uma série mista de desbridamento predominante-
mente aberto com apenas 15 realizados através de artroscopia 
[11]. Não houve nenhuma análise de subgrupo do grupo artros-
cópico disponível para chegar a conclusões sobre o período ou 
utilidade no tratamento das infecções tardias crônicas.

Há um papel prático da artroscopia como parte do tra-
tamento de IAPs em infecções crônicas tardias. A artroscopia 
pode fazer parte da avaliação diagnóstica de uma artroplas-
tia dolorosa, permitindo a inspeção dinâmica dos componen-
tes quanto a instabilidade e desgaste a fim de eliminar causas 
não infecciosas, visualização do líquido sinovial e obtenção de 
amostras diversas para microbiologia e histologia. Em pacien-
tes que não estão em bom estado devido a sepse, especialmen-
te em que atrasos na cirurgia para a espera de equipamentos 
apropriados ou especialistas cirúrgicos trazem o risco de dete-
rioração adicional da saúde, obter artroscopicamente amostras 
microbiológicas antes de começar a administrar antibióticos e 
realizar o washout da articulação a fim de reduzir a carga bac-
teriana pode permitir tempo para um planejamento pré-opera-
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tório apropriado para o tratamento cirúrgico definitivo da IAP.  
     Em conclusão, os estudos descrevendo o tratamento artroscó-
pico de IAPs geralmente analisam poucos pacientes e possuem 
critérios de inclusão muito específicos, tornando os dados difí-
ceis de generalizar. Combinando os estudos disponíveis, o su-
cesso para a infecção aguda tardia é de aproximadamente 60%. 
A única série comparativa disponível concluiu que o desbrida-
mento artroscópico possui um índice de sucesso significativa-
mente inferior em relação ao desbridamento em aberto. Estudos 
futuros podem investigar infecções bacterianas específicas que 
não formam um biofilme e são sensíveis a antibióticos orais de 
longo prazo, que podem ser suscetíveis a tratamentos cirúrgi-
cos mais conservadores. De modo geral, com base na literatura 
atual, não recomendamos o uso rotineiro de artroscopias para o 
tratamento de IAPs. 
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QUESTÃO 2: É necessária a remoção de todos os implantes metálicos para a erradicação das in-
fecções articulares periproteticas (IAPs)? Isso também se aplica a todos os materiais metálicos 
presentes (i.e., placa em gancho, cabos)?

RECOMENDAÇÃO: O desbridamento completo da articulação do quadril ou do joelho e a remoção de todos os materiais de implante são 
ideais durante o tratamento cirúrgico de IAPs. Este princípio deve ser seguido sempre que possível. Entretanto, pode haver raros casos 
de IAPs em que a remoção de todos os materiais de implante pode levar a acentuada morbidade e impossibilitar futuras reconstruções. 
Nesta situação, alguns dos materiais podem ser mantidos.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 3%, Abstenção: 0% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
O tratamento das IAPs envolve a remoção cirúrgica do te-

cido infectado e dos materiais de implante, a fim de diminuir 
a potencial biocarga infecciosa. Muitos organismos infecciosos 
são capazes de formar biofilme em superfícies de materiais es-
tranhos. Portanto, todo o material estranho, incluindo cimento 
ósseo e outros materiais, devem ser removidos para melhor tra-
tar ou controlar IAPs. Os materiais retidos antes da artroplastia 
total do joelho (ATJ) representam um fator de risco conhecido 
para IAPs. Estudos in vitro demonstram a capacidade de biofil-
mes bacterianos aderirem aos implantes ortopédicos [1–3] e a 
presença de corpos estranhos extravasculares em modelos ani-
mais aumenta o limiar para infecção em 100.000 vezes devido a 
um hipotético defeito de granulócitos perto dos implantes [4,5]. 
Manrique et al. demonstraram uma tendência de taxas maiores 
de IAPs com a retenção parcial ou completa dos materiais de 

implante, mas não houve relevância estatística quando compa-
radas com grupos controle [6]. Há relatos limitados destacando 
a necessidade de remover materiais de implante na área próxima 
ao quadril ou o joelho no caso de IAPs. Suzuki et al. relataram 
2.022 ATJs em sua experiência institucional. 17 infecções foram 
identificadas com histórico prévio de uma fixação interna de re-
dução aberta, e a presença do material de fixação interna retido 
foi correlacionado às infecções pós-operatórias [7]. Entretanto, 
a mera presença de materiais prévios de fixação não pode ser 
totalmente separada do aumento no risco de IAPs em uma arti-
culação operada múltiplas vezes.

Embora se acredite que a remoção de todos os materiais de 
implante forneça o melhor benefício, o nível de excisão de teci-
do ou implante necessário para controlar a infecção atualmen-
te é desconhecido. Geralmente se pensa que a incapacidade de 
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controlar a infecção no caso de materiais de implante retidos 
se deve a bactérias residuais. Em muitos casos, a morbidade em 
casos de remoção de implantes ou outros materiais é conside-
rada como alta, portanto, os implantes são retidos. Evidências 
para isso são fundamentadas na prática de desbridamento com 
retenção de componentes. O desbridamento radical parcial mos-
tra-se bem-sucedido em uma pequena série de casos em que 17 
de 19 pacientes ficaram livres da infecção com a retenção de 
próteses femorais cimentadas ou não cimentadas [8,9]. Além 
da retenção de componentes metálicos, há resultados mistos na 
consideração da retenção de cimento. McDonald et al. relataram 
que 3 de 7 pacientes com cimento de polimetilmetacrilato ti-
veram recorrência da infecção, sendo que apenas 8 de 75 pa-
cientes em que o cimento foi completamente removido tiveram 
recorrência de uma infecção (p < 0,01) [10]. Entretanto, há evi-
dências de que reter o cimento que de outra forma seria dele-
tério para remoção, é seguro e eficaz no caso de infecção [11].  
     A retenção de placas, ganchos ou cabos geralmente ocorrerá 
no caso de fraturas periprotéticas. Existem evidências de união 
bem-sucedida de fraturas quando com materiais de implante 
retidos no caso de infecção [12–14]. Berkus et al. demonstra-
ram 71% (86 de 121) de uniões de fratura bem-sucedidas com 
desbridamento operatório, retenção de materiais, antibióticos 
de cultura específica e supressão [12]. A retenção de um dis-
positivo intramedular, entretanto, esteve associada com índices 
mais altos de falha (p < 0,01). Rightmire et al. demonstraram 
um índice de sucesso de 68% (47 de 69 casos) para retenção de 
materiais e desbridamento no tratamento de fraturas infectadas 
[13]. Ao considerar estes resultados, é importante observar as 
diferenças clínicas entre fraturas infectadas e fraturas peripro-
téticas infectadas que se comunicam com o espaço articular, que 
geralmente é um espaço efetivo amplo. Em infecções espinais 
pós-operatórias, Picasa et al. descreveram 24 de 26 fusões cura-
das sem a remoção dos materiais, embora tenham obtido tais 
resultados geralmente no fechamento secundário [15].

Ao reter componentes, a rifampicina deve ser considerada 
como parte do regime antibiótico, especialmente para infecções 
por estafilococos. Zimmerit et al. conduziram um ensaio duplo-
-cego, controlado por placebo e randomizado e demonstraram 
um índice de controle de infecção de 12 de 12 (100%) no grupo 
de ciprofloxacino-rifampicina em comparação com o grupo de 
ciprofloxacino-placebo (7 de 12 - 58%) quando os implantes fo-
ram retidos [5]. Além disso, Tribes et al. demonstraram índices 
melhores de sucesso com a adição de rifampicina [9].

A remoção de todo o material infectado, orgânico ou inor-
gânico, melhora a capacidade de controle de IAPs por reduzir a 
biocarga bacteriana e ajudar a eliminar o biofilme. Entretanto, a 
remoção destes materiais deve ser equilibrada com a morbidade 
de sua remoção e deve ser considerada cautelosamente no pla-
nejamento cirúrgico. 
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QUESTÃO 3: Todos os compartimentos do joelho devem ser ressecados durante a ressecção de 
artroplastia unicompartimental do joelho (AUJ)

RECOMENDAÇÃO: Sim, durante a ressecção de uma artroplastia unicompartimental de joelho (AUJ) infectada, outros compartimentos 
do joelho, incluindo o coxim de gordura, também devem ser ressecados.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 80%, Discordam: 14%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A AUJ tornou-se cada vez mais popular entre pacien-

tes afetados por osteoartrite unicompartimental por pre-
servar a integridade dos compartimentos e ligamentos res-
tantes do joelho, permitindo que o joelho operado seja 
funcionalmente e cinematicamente similar ao joelho natu-
ral [1]. De modo similar à artroplastia total do joelho (ATJ), 
infecções articulares periprotéticas (IAPs) após AUJs po-
dem ocorrer com índices relatados de 0,2% a 3% [2,3].  
A literatura é surpreendentemente limitada com relação ao tra-
tamento e aos desfechos de IAPs após AUJs. Para IAPs crôni-
cas, Labruyère et al. demonstraram 100% de sobrevivência em 
uma série de nove AUJs infectadas tratadas com artroplastia de 
substituição em estágio único para a ATJ com período médio de 
acompanhamento de 60 meses, cinco das quais foram tratadas 
inicialmente sem sucesso com sinovectomia, lavagem articular e 
antibióticos [2]. Os autores também observaram que cunhas (n 
= 6) e hastes (n = 5) foram necessárias na maioria dos pacientes. 
Bohm et al. realizaram artroplastia de substituição em dois casos 
de IAP com um resultando em amputação femoral [4]. Um es-
tudo revisou dois casos através de uma segunda AUJ de estágio 
único em conjunto com sinovectomia e tratamento antibiótico 
prolongado, com novos implantes sendo do mesmo tamanho 
do implante inicial, e com o implante de cimento com antibi-
ótico, enquanto o outro caso não teve um implante cimentado 
[5]. Quatro estudos revisaram nove joelhos para uma ATJ [6–9], 
com um estudo tendo duas revisões após a ressecção inicial para 
infecções recorrentes [9]. Além disso, Hamilton et al. realiza-
ram três artroplastias de substituição em dois tempos, com uma 
passando inicialmente por irrigação e desbridamento, mas por 
fim exigindo revisão para uma ATJ, através de uma artroplastia 
de substituição em dois estágios para infecção recorrente [10]. 

Três estudos trataram com sucesso infecções profundas 
após AUJs com retenção do implante com o primeiro relatan-
do um caso tratado com desbridamento e substituição do tipo 
inlay [8], o segundo relatando dois casos tratados com washout, 
desbridamento e troca de suporte/revestimento [9] e o terceiro 
relatando um caso tratado com sinovectomia e inserção de cor-
rentes de gentamicina [11].

Fica claro na literatura que há diversas opções viáveis para 
tratar infecções após AUJs. O método que o cirurgião escolher 
usar deve ser selecionado com base na gravidade e na cronicida-
de da infecção, assim como na quantidade de cartilagem e osso 
nativos restantes. A perda óssea também não é incomum no caso 
de infecção [5]. Em infecções agudas e na ausência do envolvi-
mento de outros compartimentos, o desbridamento e a retenção 
podem ser uma opção cabível. Em pacientes com perda óssea, 
infecções crônicas ou com infecções que podem ser difíceis de 
erradicar devido a um organismo resistente ou desafiador, uma 
artroplastia de substituição em estágio único ou em dois estágios 
para uma AUJ ou ATJ pode ser realizada com a inclusão de uma 

cunha ou haste conforme indicado. Se a artroplastia de substi-
tuição de dois estágios for realizada, durante a artroplastia de 
ressecção outros compartimentos e o coxim de gordura também 
devem ser ressecadas pois podem abrigar bactérias. Esta prática 
também permite a inserção de um espaçador apropriado. 
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QUESTÃO 4: Pode-se considerar a ressecção sub-radical (retendo partes dos implantes) uma 
opção durante o tratamento de pacientes com infecção articular periprotética crônica?

RECOMENDAÇÃO: A artroplastia de ressecção sub radical (retendo partes dos implantes) pode ser considerada como opção durante o 
tratamento de pacientes com IAPs crônicas quando um componente mostra estar bem fixado e sua remoção impossibilita uma oportu-
nidade futura de reconstrução.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 68%, Discordam: 29%, Abstenção: 3% (Maioria Simples, Consenso Fraco)

JUSTIFICATIVA
A revisão em dois tempos com remoção de todas os implan-

tes seguida por reimplantação foi considerada como o principal 
padrão de tratamento para IAPs crônicas [1–3]. Entretanto, o 
processo de remoção pode precisar do uso de procedimentos 
adicionais, como osteotomia trocantérica estendida para reali-
zar a remoção de uma haste bem fixada [4]. Isso pode resultar 
em um grave comprometimento do fêmur proximal e prejudi-
car a futura fixação de uma haste reimplantada. Reter uma haste 
bem fixada ou um componente acetabular pode ser uma opção 
para evitar isso no caso do tratamento de IAPs. 

Struhl et al. [5] descreveram inicialmente esta técnica em 
1989. Em seu estudo de caso, um homem de 47 anos de idade 
com infecção por Staphylococcus epidermidis foi tratado através 
da remoção da cabeça bipolar, irrigação e desbridamento, reten-
ção do componente femoral e inserção de cápsulas impregnadas 
de antibiótico. Após sete semanas de tratamento antibiótico in-
travenoso, o paciente passou por reimplantação do componente 
acetabular com um dispositivo não cimentado. Com um período 
de acompanhamento de 18 meses, o paciente se recuperou to-
talmente sem evidências de infecção. Em 2013, Lee et al. [6] 
registraram os resultados de 17 reconstruções de dois estágios 
retendo hastes femorais sem cimento bem fixadas no tratamen-
to de IAPs. Com acompanhamento de 2 a 8 anos, 15 pacientes 
(88%) não tiveram recorrência de infecção e tiveram desfechos 
radiológicos e clínicos satisfatórios. Mais recentemente, Ekpo et 
al. [7] relataram 19 pacientes com infecção crônica cujo compo-
nente femoral foi considerado como bem fixado e sua remoção 
poderia resultar em perda óssea femoral acentuada. Apenas dois 
pacientes (11%), que haviam tido falha em uma substituição 
prévia em dois tempos, tiveram falha em seu procedimento se-
cundário devido à recorrência de infecção com acompanhamen-
to mínimo de 2 anos. Resultados similares foram publicados por 
Lombardi et al. [7] com uma série de 19 pacientes. Com período 
médio de acompanhamento de 4 anos, 89% foram considerados 
como livres de infecção. Duas publicações mais recentes obser-
varam os resultados deste procedimento com períodos de acom-
panhamento mais longos [8,9]. Em um estudo realizado por El-
-Husseiny et al. [8], 18 pacientes que tiveram retenção parcial 
de componentes foram avaliados. Estes pacientes foram casos 
cuidadosamente selecionados entre 293 pacientes que foram ci-
rurgicamente tratados para IAPs em sua instituição. Os critérios 
de seleção e as indicações para esta abordagem foram pacientes 
com artroplastias totais do quadril complexas com hastes femo-
rais longas ou componentes acetabulares complexos que foram 
bem fixados [8]. Seu índice de sucesso registrado foi de 83%. 
Além disso, Ji et al. [9] analisaram retrospectivamente 31 pa-
cientes. Em sua série, pacientes passaram por retenção de com-
ponentes que foi nomeada revisão parcial de estágio único. O 
componente acetabular ou femoral foi retido considerando que 
houve evidência de boa fixação. Dos 31 pacientes, 27 (87,1%) 

tiveram um bom desfecho no acompanhamento final. 
Os resultados da artroplastia de ressecção sub radical mos-

traram índices de sucesso aceitáveis variando de 87% a 89%. Es-
tes índices podem ser comparados com resultados publicados 
em dois tempos, embora haja uma alta variabilidade de índices 
de sucesso relatados [10-12]. Apenas um estudo descreve a res-
secção sub radical em estágio único e a retenção de componen-
tes bem fixados ao mesmo tempo, relatando índices de sucesso 
de 87% [9]. Nós consideramos que uma seleção criteriosa de 
pacientes com avaliação apropriada da fixação é essencial para 
determinar se a retenção de componentes é uma opção viável. 
Embora haja falta de evidências sólidas, uma substituição parcial 
pode ser melhor alternativa que a ressecção completa realizada 
em uma revisão de dois estágios de IAPs crônicas, quando a has-
te está bem fixada com estabilidade óssea. Portanto, apoiamos o 
uso de substituições parciais no tratamento de IAPs crônicas em 
casos selecionados.
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QUESTÃO 5: É possível que apenas uma parte isolada da articulação esteja acometida pela infec-
ção (por exemplo o fêmur e não o acetábulo, ou a tíbia e não o fêmur)?

RECOMENDAÇÃO: Desconhecido. A infecção de uma articulação protética pode envolver a formação de biofilme em superfícies de to-
dos os materiais estranhos. Entretanto, pode haver raras circunstâncias em que organismos infecciosos podem não ser capazes de atingir 
a superfície de um implante bem fixado e formar um biofilme.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 75%, Discordam: 19%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
Através do uso de um protocolo de pesquisa de estudos 

padronizado, realizamos revisões e análises abrangentes da li-
teratura relacionada a este tópico. Não houve estudos específi-
cos examinando o problema de infecção parcial de um implante. 
Em substituição, avaliamos a literatura relacionada ao desfecho 
de tratamento cirúrgico de infecções articulares periprotéticas 
(IAPs) quando a retenção parcial de um implante foi conside-
rada apropriada. A medida primária de desfecho foi o sucesso 
do tratamento em no mínimo dois anos, definida como a reten-
ção do implante sem infecções. A estratégia de pesquisa e os 
critérios de inclusão foram IAPs crônicas, artroplastia total do 
quadril (ATQ), artroplastia total do joelho (ATJ) e retenção par-
cial. Subsequentemente, nossa estratégia de pesquisa rendeu 9 
artigos para análise, incluindo 130 revisões (Tabela 1). O perío-
do de acompanhamento foi de 2-8 anos (média de 4,1 anos) ou 
menos no caso de ocorrência de falhas. Também registramos os 
tipos de bactérias e os índices de sucesso registrados em cada 
estudo. 

Não houve estudos relacionados à retenção parcial de com-
ponentes de ATJ. Os índices gerais de sucesso em erradicação 
de infecção variaram entre 80% a 100% (média de 90%). Houve 
113 revisões apenas do acetábulo e 17 revisões apenas do fêmur. 
Houve 11 falhas no grupo apenas do acetábulo (9,7%) e 2 falhas 
no grupo apenas do fêmur (11,7%). Não houve diferenças esta-
tisticamente significativas entre os grupos. As bactérias infec-
tantes nos estudos são similares ao que se espera ver em IAPs. 

Em conclusão, considerando que em ATQs e ATJs as su-

perfícies do material protético estão em contato com o osso e 
sabendo que organismos infecciosos são capazes de se fixar em 
superfícies de materiais estranhos e formar biofilmes, ficamos 
propensos a acreditar que não existe infecção parcial de uma 
prótese. Organismos infectantes são capazes de acessar o espaço 
articular efetivo no quadril e no joelho e infectar toda a prótese. 
Entretanto, pode haver raras circunstâncias em que um implan-
te esteja bem fixado, seja por cimento ou por osteointegração, 
e os agentes, ineficazes, não são capazes de acessar a interfa-
ce prótese-osso. Não houve estudos para provar ou refutar esta 
afirmação. Se tal situação existisse, uma abordagem resoluta 
para ressecção radical de todos os implantes poderia levar de 
modo plausível a um excesso de tratamento e morbidade des-
necessária. 

Com base nos dados limitados disponíveis, parece que a 
retenção parcial de implantes bem fixados em pacientes com 
desafios reconstrutivos pode ser uma opção viável. Tais opções 
cirúrgicas devem ser reservadas apenas para pacientes em que 
a remoção de implantes bem fixados pode comprometer ou im-
pedir uma reconstrução futura. Os princípios básicos do des-
bridamento agressivo do tecido mole e da remoção completa 
de implantes infeccionados ainda devem ser obedecidos para a 
maioria dos pacientes..
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QUESTÃO 6: A ossificação heterotópica (OH) deve ser removida durante artroplastia de ressec-
ção de uma articulação protética infectada?

RECOMENDAÇÃO: Recomendamos que os cirurgiões considerem minuciosamente a remoção da ossificação heterotópica (OH), acessí-
vel em uma articulação protética infectada, que não comprometerá uma futura reconstrução.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 80%, Discordam: 10%, Abstenção: 10% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A OH é a presença, nas partes moles, de tecido ósseo onde 

este naturalmente não deveria estar presente. Diversos fatores 
de risco foram associados à OH, como lesões na medula espinal, 
traumatismos cranianos, distúrbios neurológicos, osteoartrite, 
gênero masculino, queimaduras, outros traumas com danos gra-
ves ao tecido mole e a artroplastia. A presença de OH em uma 
articulação protética infectada pode ser encontrada durante a 
artroplastia de ressecção. A OH deve ser removida se estiver 
presente dentro da área infectada, se interferir na exposição 
apropriada e no desbridamento ou quando puder interferir na 
capacidade funcional após a artroplastia de ressecção. Após a 
ressecção cirúrgica do osso heterotópico, foram descritos efei-
tos benéficos na amplitude de movimento e alívio de dor. Entre-
tanto, ainda há controvérsias sobre o período ideal para ressec-
ção cirúrgica. 

Um regime perioperatório é crucial para uma profilaxia da 
recorrência. Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e ra-
dioterapia demonstraram efeitos benéficos na profilaxia de OH 
com baixos índices de recorrência para uma série de indicações, 
como artroplastia total do quadril e cirurgia acetabular. A artro-

plastia de ressecção é uma modalidade eficaz para tratar infec-
ções de artroplastia com OH. Se subsequentemente o paciente 
desenvolver OH enquanto está mobilizado, isso pode facilitar o 
suporte de carga sobre tal quadril [1]. 

Entretanto, em uma ampla pesquisa da literatura em inglês, 
não pudemos encontrar nenhum estudo relevante que investi-
gue o efeito da ressecção da OH no momento da artroplastia de 
ressecção nos desfechos cirúrgicos. 
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QUESTÃO 7: Quando a cobertura de partes moles necessita de um retalho, isso pode ser realiza-
do no momento da retirada da prótese ou deve ser retardado ate o momento do reimplante?

RECOMENDAÇÃO: Quando um defeito de partes moles exige um retalho reconstrutivo, é seguro realizar a cobertura com retalho no 
momento da retirada dos implantes ou no momento da reimplantação. A cobertura precoce com retalho no momento da explantação 
melhora a biologia dos tecidos para erradicação da infecção e permite a mobilização antecipada após a reimplantação devido à maior 
maturidade do retalho.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 2%, Abstenção: 3% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Nenhum estudo comparativo prospectivo foi identificado 

comparando grupos de pacientes que tiveram retalhos recons-
trutivos de partes moles realizados no momento da explantação 
versus no momento da reimplantação. A maior parte da literatu-
ra pertinente a esta questão compreende séries heterogêneas de 
pacientes que possuem implantes de artroplastia total de joelho 
(ATJ) expostos ou infectados. Para defeitos em tecidos moles de 
ATJ, retalhos rotacionais do gastrocnêmio medial foram os mais 
comumente relatados. Entretanto, muitos retalhos rotacionais e 
livres adicionais foram descritos: gastrocnêmio lateral, músculo 
grande dorsal, fasciocutâneo local, tendão do quadríceps, mús-
culo sartório e músculo reto abdominal.  

Tetreault et al. [1] publicaram o único estudo identificado 
que avaliou pacientes com base no momento de realização da 
cobertura de retalho. O tratamento foi baseado no parecer do 
cirurgião sobre tecidos moles insuficientes. A coorte foi hetero-
gênea, incluindo pacientes que receberam retalhos do gastroc-
nêmio medial no momento da explantação, espaçador de repe-
tição, reimplantação ou irrigação e desbridamento com troca do 
inserto. Houve uma tendência não significativa de índices de fa-
lha mais altos quando o retalho foi realizado com a implantação 
de espaçador (primária ou de repetição) em comparação com 
implantes definitivos (reimplantação ou retenção com troca do 
inserto). O índice geral de reinfecção entre todos os grupos foi 
de 52% em 4 anos. O viés de seleção provavelmente impactou 
tais resultados e os autores claramente afirmam que o momento 
de colocação do retalho foi baseado na necessidade, e não na 
crença de que o momento foi vantajoso. Corten et al. [2] e Young 
et al. [3] descreveram protocolos em estágio padrões para o tra-
tamento de implantes de ATJs infectados ou expostos, incluindo 
a cobertura do tecido mole no momento da explantação, com 
resultados discrepantes. Embora Corten relate 92% de sobrevi-
vência com retalho e um caso de reinfecção, pacientes na série 
de Young tiveram uma taxa de amputação de 29%. Ries et al. [4] 
descreveram uma coorte mista, que incluiu sete pacientes que 
passaram por cobertura do tecido mole no momento da inser-
ção do espaçador. Quatro pacientes foram tratados com sucesso, 
enquanto um retalho falhou e dois tiveram infecção recorrente. 
Gerwin et al. [5] e Browne et al. [6] usaram retalhos entre os es-
tágios de revisão e no momento do espaçador de repetição, res-
pectivamente. Ambas as séries relataram um sucesso relativo, 
com 83% e 78% de reimplantações de sucesso, respectivamente. 

McPherson et al. [7] relataram a única coorte identificada 
de revisão em estágios com retalho durante a reimplantação. 
Eles descreveram 5% de infecções recorrentes e 33% de compli-
cações na ferida entre 21 pacientes. 

Com base nos relatos publicados, há evidências limitadas 
para fundamentar a reconstrução de retalho no tecido mole no 

momento da remoção do implante e a inserção de espaçador de 
cimento com antibiótico. Por outro lado, uma pequena parte da 
literatura suporta o adiamento da cobertura do tecido mole até 
a reimplantação de um implante de revisão. Entretanto, estas 
populações de pacientes não são necessariamente similares den-
tro do corpo limitado de evidências disponíveis. A maioria dos 
estudos relata altos índices de complicações, incluindo infecção 
recorrente, defeitos recorrentes do tecido mole e subsequen-
te perda de membro, destacando a dificuldade deste problema 
clínico independentemente da abordagem do tratamento. Com 
base nesta literatura e em experiência, preferimos a primeira 
abordagem, considerando os benefícios de uma melhor cober-
tura do tecido mole e da biologia para a erradicação da infecção. 
Além disso, a realização da cobertura do retalho no momento da 
explantação permite uma reabilitação irrestrita após a reimplan-
tação posterior. 

É importante observar que diversos estudos mais antigos 
descrevendo o uso de retalhos de tecido mole para facilitar a 
retenção do implante foram identificados. Porém, esta aborda-
gem não é considerada consistente com o tratamento moderno 
baseado em evidências de implantes de artroplastia expostos e 
infectados.   
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QUESTÃO 1: A utilização de componentes cimentados ou não cimentados pode influenciar no 
sucesso do tratamento das infecções articulares periprotéticas crônicas (IAPs)? Se sim, qual seria 
idealmente o antibiótico(s), a dose e o cimento para maximizar a concentração local de antibió-
tico e as propriedades mecânicas do cimento?

RECOMENDAÇÃO: Não há evidências que sugerem que o uso de componentes cimentados ou sem cimento no momento da reimplan-
tação afeta o índice de sucesso do tratamento de infecções. Entretanto, o modo de fixação pode afetar a sobrevivência do implante. A 
massa óssea e a qualidade devem ditar a escolha do implante e o modo de fixação durante a reimplantação. Se próteses cimentadas forem 
utilizadas, é necessário considerar a adição de antibióticos direcionados aos organismos infecciosos no momento de reimplantação. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 4%, Abstenção: 3% (Unânime, Consenso Forte)

5.7. TRATAMENTO: FATORES RELACIONADOS AOS IMPLANTES 

JUSTIFICATIVA
Atualmente, revisões de estágio único e de dois estágios 

para o tratamento de IAPs no quadril e no joelho tiveram bons 
resultados relatados [1]. Independentemente da abordagem uti-
lizada, o método ideal de fixação do implante (cimentado versus 
sem cimento) para o sucesso no tratamento de IAPs no momen-
to da reimplantação ainda não é claro. Ao lidar com revisões 
sépticas, o cirurgião possui dois objetivos: erradicar a infecção 
e obter uma fixação duradoura [2]. A fixação de cimento possui 
muitas vantagens, incluindo a fixação imediata independente-
mente da qualidade do osso, da capacidade de impregnação com 
antibióticos/antifúngicos e da capacidade de fixar o enxerto de 
impactado ou aloenxertos grandes [2]. As desvantagens incluem 
o osso periarticular esclerótico ou limitado precisar de hastes 
mais longas com cimentação no osso esponjoso virgem mais 
distante da articulação em questão. Em caso de reinfecção, a re-
moção seria tecnicamente difícil com alto índice de morbidade. 
As vantagens da fixação sem cimento incluem o benefício da 
fixação biológica de longo prazo, facilidade de remoção em caso 
de reinfecção aguda com menor índice de morbidade e modula-
ridade para abordar separadamente a fixação do implante, assim 
como a restauração biomecânica [2]. A sobrevivência geral de 
implantes em cirurgias de revisão (assépticas e sépticas) histo-
ricamente favorece a fixação sem cimento [3-8]. 

Entretanto, a literatura não favorece um método de fixação 
em relação ao outro com relação ao índice de cura da infecção. 
Além disso, não há dados que orientem a escolha ou a dose de 
antibiótico a ser usada no cimento durante a reimplantação. 
A literatura sobre a técnica de fixação usada no momento da 
reimplantação em procedimentos de dois estágios consiste em 
estudos retrospectivos monocêntricos de qualidade limitada e 
pequenos, e que somente metade deles contem descrições do 
procedimento de reimplantação e/ou se o cimento foi utilizado 
(Tabela 1). A definição do sucesso para o desfecho, manejo an-
tibiótico pós-operatório, dispositivos adicionais de liberação an-
tibiótica (esferas de PMMA, aloenxertos, etc.) e outros aspectos 
do manejo cirúrgico foram heterogêneos durante os diferentes 
estudos. Dados heterogêneos similares tem sido relatada para a 
revisão em um tempo, como resumida em uma revisão sistemá-
tica recente feita por George et al. [9]. Até o momento não exis-
tem estudos controlados e randomizados para responder esta 
questão.  De um modo geral o quadril não cimentado parece ser 
a abordagem mais comum durante a reimplantação, com bons 
resultados clínicos (83-95% de sucesso). Por outro lado, quando 

descrita, a reimplantação no joelho com componentes cimenta-
dos é comum e com resultados simimlares (76- 93%, Tabela 1), 
porém a fixação hibrida ou não cimentada está ganhando popu-
laridade [8].

Poucos estudos investigaram especificamente a presença 
ou ausência do uso de cimento com a taxa de cura da infecção. 
Chen et al exploraram os fatores de risco para a falha clínica 
após a revisão de ATQ infectada em dois tempos, e a análise 
multivariada não demonstrou que a cimentação esteve associada 
aos desfechos [10]. Sánchez-Sotelo et al. revisaram retrospecti-
vamente 169 quadris com IAP todas submetidas ao tratamen-
to por reconstrução em dois tempos [11]. No segundo tempo 
o componente femoral estava fixo com cimento/antibiótico em 
121 quadris, e os componentes femorais remanescentes e todos 
componentes femorais eram cimentados. O método de fixação 
do componente femoral, com ou sem cimento, não se correla-
cionou com o risco de infecção, soltura ou falha mecânica em 
um período de acompanhamento de 10 anos. Os autores conclu-
íram que o método de fixação usado para o componente femo-
ral durante a cirurgia de reimplantação em dois estágios deve se 
basear na preferência do cirurgião para fixação, combinada com 
a avaliação do estoque ósseo femoral [11]. Considerando a ar-
troplastia total do joelho (ATJ), Edwards et al. revelaram que os 
índices de re-revisão para soltura asséptica foram semelhantes 
com três construções de haste cimentada e três construções de 
haste sem cimento. O índice de reinfecção também foi similar 
entre as hastes cimentadas e sem cimento (p = 0,86). Sua con-
clusão foi de que hastes de fixação distal sem cimento tiveram 
um índice menor de falha radiográfica em comparação com has-
tes cimentadas nas reimplantações em dois tempos. Os índices 
de reinfecção permaneceram similares apesar da ausência de ci-
mento com antibiótico nas construções sem cimento [8]. Além 
disso, George et al. realizaram uma revisão sistemática sobre 
substituição em tempo único com cimento versus sem cimento 
para ATQs infectadas e não encontraram diferenças nos índices 
de sucesso em relação à infecção [9]. 

No momento, não é claro qual cimento impregnado de anti-
biótico é necessário no momento de reimplantação para aumen-
tar os índices de cura da infecção. Aminoglicosídeos e glicopep-
tídeos são conhecidos por serem os dois grupos de antibióticos 
que são igualmente qualificados para incorporação no cimento 
ósseo [12]. A combinação destes dois antibióticos tem a van-
tagem de um amplo espectro antimicrobiano com boa cinética 
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Barrack [13] 2002

Dieckmann [14] 2014

Durbhakula [15] 2004

Etienne [16] 2003

Chen [10] 2015

Koo [17] 2001

Hsieh [18] 2004

Fink [19] 2009

Houdek [20] 2015

Berend [21] 2013

Toulson [22] 2009

Fehring[2] 1999

Romano [23] 2012

Cabo [24] 2011

Puhto[25] 2014

Murillo [26]2008

Bejon [27] 2010

Tan [28] 2016

Mittal [29] 2007

Watts [30] 2014

Mahmud [38] 2012

Haleem [31] 2004

Kubista [32] 2012

Hoell [33] 2016

Brimmo [34] 2016

Cha [35] 2015

Castelli [36]2014

Pelt [37] 2014

12

43

20

32

157

22

122

36

57

189

84

25

183

44

107

25

152

267

37

111

253

96

368

59

750

76

50

49

Quadril

Quadril

Quadril

Quadril

Quadril

Quadril

Quadril

Quadril

Quadril

Quadril

Quadril

Quadril

Quadril

Joelhos/quadris

Joelhos/quadris

Joelhos/quadris

Joelhos/quadris

Joelhos/quadris

Joelhos

Joelhos

Joelhos

Joelhos

Joelhos

Joelhos

Joelhos

Joelhos

Joelhos

Joelhos

100%

93%

90%

~90%

91.7%

95%

95%

100%

84%

83%

95%

92%

94.6%

?

94%

100%

83%

78%

76%

80% (O) 97% 
(NO)

85%

93.5%

84%

93.2%

83%

76%

92%

75%

Não descrito

Não cimentado

Não descrito

Não descrito

Não cimentada /híbrida/totalmente cimentada                
122 (78%) /31 (20%)/4 (2%)

Não cimentado

Acetábulo 107/119, Fêmur 68/107 foram não cimentados

Não cimentada

Não cimentada

Não cimentada

Híbrida 44%, Não cimentada 43%, cimentada 13%.” se 
uma prótese cimentada foi implantada, o cimento 
c/antibiótico foi usado. As doses padronizadas de 
antibiótico no cimento foram 1.2 g de tobramicina por 
pacote de cimento e, 500 mg de vancomicina por 
pacote de cimento.” Insucesso ocorreu igualmente 3/3

Não cimentada. “Nosso critério para usar cimento na 
reimplantação é similar aos casos comuns de revisão. 
Se a qualidade óssea dificultaria fixação estável e 
crescimento ósseo, uma reconstrução cimentada é 
recomendada.”

Não cimentada. Em um estudo caso-controle, os 
resultados são os mesmos ao das revisões assépticas 
(Romano 2010).

Não descrito

Não reportado

Não reportado

“Cimento impregnado com gentamicina foi utilizado 
nos implantes cimentados e aloenxerto foi utilizado 
quando necessário.”

Não descrito

Organismos resistentes. Todos cimentados, 
antibióticos em 33/37; 4 reinfecções.

Cemented; vancomycin and gentamicin (mediana 1 
(0-2), 1,2 (0-2.4). Comparação entre pacientes 
obesos (O) e não obesos (NO)

Não descrito

Cimentado

Não descrito

Não descrito

Não descrito

Cimentado, 1g vancomicina

Não descrito

Não descrito

Autor, Ano Taxa de CuraCimentada e Não-cimentada
Quadril

ou Joelho
Casos de Revisão
em dois tempos 

TABELA 1. Estudos observacionais descritivos do resultado da revisão em dois tempos de infecção articular periprotética (IAPs)
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de diluição [12]. A vancomicina é boa para o tratamento de in-
fecções ortopédicas já que os estafilococos são a bactéria mais 
comum causando tais infecções, e a vancomicina possui uma ex-
celente eficácia contra estas cepas, especialmente contra cepas 
resistentes [12]. Geralmente, cimentos ósseos impregnados de 
antibiótico em baixa dose são definidos como ≤ 4 gr de antibió-
ticos/40 gr de polimetilmetacrilato (PMMA) e são usados para 
reimplantação já que doses mais altas afetam as propriedades 
mecânicas do cimento [12]. Se um benefício claro no índice de 
cura da infecção é demonstrado pelo uso de cimento antibiótico, 
pesquisas adicionais serão necessárias para determinar a esco-
lha e a dosagem antibiótica ideal.
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QUESTÃO 2: O uso de aumentos (reforços) de tântalo (Ta) durante a cirurgia de revisão de in-
fecção articular periprotética (IAP), em tempo único, pode influenciar a taxa de infecção no sitio 
cirúrgico (ISC) ou IAPs?

RECOMENDAÇÃO: Achados de estudos retrospectivos sugerem que aumentos (reforços) de tântalo podem ter um efeito protetor contra 
infecções subsequentes após a revisão protética em tempo único no contexto de IAPs. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 58%, Discordam: 31%, Abstenção: 11% (Maioria Restrita, Sem Consenso)

JUSTIFICATIVA
A interação entre organismos e metais usados em cirurgias 

ortopédicas tem sido tema de discussão e investigação. Sheehan 
et al. [1] demonstraram que espécies de estafilococos mostra-
ram maior aderência a aço inoxidável em comparação com o ti-
tânio (Ti), em coelhos como cobaia. O metal trabecular (reves-
tido com Ta) tem sido uma adição popular aos equipamentos do 
cirurgião de revisão de quadril. Devido à sua natureza bioativa 
e propriedades de penetração, o Ta está sendo usado em com-
ponentes de artroplastia primária e de revisão, com resultados 
clínicos iniciais de bons a excelentes [2-3]. 

Supõe-se que o Ta pode proteger contra infecção. Schil-
dhauer et al. [4] revelaram que o Staphylococcus aureus foi signifi-
cativamente menos aderente ao Ta puro quando comparado com 
o aço inoxidável revestido de Ta e Ti comercialmente puro e ligas 
de Ti (T1

6
Al

4
V). Entretanto, neste estudo o S. epidermidis exibiu 

um comportamento de aderência similar entre tais metais. 
Schildhauer et al. [5] também analisaram a ativação humana 

de leucócitos na presença de Ta em comparação com outros ma-
teriais ortopédicos. Eles descobriram que a extensão da ativação 
de leucócitos estava diretamente relacionada à aspereza da su-
perfície. A liberação de citoquinas e a atividade fagocítica tam-
bém aumentaram na presença do meio condicionado com Ta. 

Em um estudo clínico retrospectivo de revisão de artro-
plastia total do quadril (ATQ), usando implantes de Ta ou Ti, 
144 quadris que passaram por revisão devido a infecção foram 
avaliados. A taxa de falha por infecção subsequente foi de 3,1% 
(2/64) no grupo de Ta e 17,5% (14/80) para o grupo de Ti (p = 
0,006) [6]. Em um estudo de artroplastia total do joelho (ATJ) 
de revisão, cones metafisários de Ta foram implantados em 21 
pacientes (16 assépticos e 5 sépticos). Com um período médio 
de acompanhamento de 36 meses, apenas uma reconstrução foi 
removida em virtude de infecção persistente e todos os cones 
metafisários mostraram evidências de osteointegração estável 
[7]. Os resultados destes estudos clínicos também sugerem que 
o Ta pode proteger contra infecção após revisão de ATQs e ATJs. 

Mais recentemente, Harrison e colegas [8] avaliaram as pro-
priedades antibacterianas intrínsecas de componentes acetabu-
lares de Ta em comparação com o Ti, em um estudo in vitro bem 
desenhado e controlado. Nenhuma diferença foi encontrada en-
tre os dois metais em termos de resistência a colonização com S. 
aureus e S. epidermidis. 

Os resultados, em médio e longo prazo, da reconstrução de 
defeitos acetabulares usando aumentos de Ta foi encorajadora. 
Klatte et al. [12] realizaram um estudo de caso controle avalian-
do a influência de aumentos de Ta nos índices de reinfecção em 
pacientes que passaram por ATQ de revisão, em tempo único, 
por motivo de infecção. Este foi um estudo de caso-controle 
retrospectivo usando coortes adequadamente pareadas, e a in-
fecção foi diagnosticada com base em critérios aceitáveis e pa-

dronizados. Não houve diferenças significativas na duração das 
cirurgias, nos índices de transfusão de sangue ou nos protocolos 
de antibióticos usados com cada grupo. Não houve diferença 
observada nos índices de reinfecção em cada grupo (dois casos 
em cada grupo). Embora os achados de Klatte et al. sejam in-
teressantes, os números envolvidos foram pequenos e o centro 
apresentado possui ampla experiência com revisões em estágio 
único, portanto a técnica cirúrgica e o tratamento multidiscipli-
nar com um microbiologista especializado dedicado podem ter 
contribuído para os resultados também. 

A literatura certamente sugere que o Ta possui benefícios 
potencialmente importantes na reconstrução de defeitos aceta-
bulares. Entretanto, não há evidências claras de que aumentos 
acetabulares resultam em incidência reduzida de infecção quan-
do usados em ATQs de revisão de estágio único para IAPs. 

REFERÊNCIA

[1] Sheehan E, McKenna J, Mulhall KJ, Marks P, McCormack D. Adhesion 
of Staphylococcus to orthopaedic metals, an in vivo study. J Orthop 
Res. 2004;22:39–43. doi:10.1016/s0736-0266(03)00152-9. 

[2] Issack PS. Use of porous tantalum for acetabular reconstruction in 
revision hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2013;95:1981–1987. 
doi:10.2106/ JBJS.L.01313. 

[3] Levine B, Sporer S, Della Valle CJ, Jacobs JJ, Paprosky W. Porous tantalum in 
reconstructive surgery of the knee: a review. J Knee Surg. 2007;20:185–194. 

[4] Schildhauer TA, Robie B, Muhr G, Köller M. Bacterial adherence to tantalum versus com-
monly used orthopedic metallic implant materials. J Orthop Trauma. 2006;20:476–484. 

[5] Schildhauer TA, Peter E, Muhr G, Köller M. Activation of human 
leukocytes on tantalum trabecular metal in comparison to common-
ly used orthopedic metal implant materials. J Biomed Mater Res A. 
2009;88:332–341. doi:10.1002/jbm.a.31850. 

[6] Tokarski AT, Novack TA, Parvizi J. Is tantalum protective against infec-
tion in revision total hip arthroplasty? Bone Joint J. 2015;97-B:45–49. 
doi:10.1302/0301- 620X.97B1.34236. 

[7] Villanueva-Martínez M, Dela Torre-Escudero B, Rojo-Manaute JM, Río-
s-Luna A, Chana-Rodriguez F. Tantalum cones in revision total knee ar-
throplasty. A promising short-term result with 29 cones in 21 patients. 
J Arthroplasty. 2013;28:988–993. doi:10.1016/j.arth.2012.09.003. 

[8] Harrison PL, Harrison T, Stockley I, Smith TJ. Does tantalum exhibit any 
intrinsic antimicrobial or antibiofilm properties? Bone Joint J. 2017;99- 
B:1153–1156. doi:10.1302/0301-620X.99B9.BJJ-2016-1309.R1. 

[9] Hasart O, Perka C, Lehnigk R, Tohtz S. [Reconstruction of large ac-
etabular defects using trabecular metal augments]. Oper Orthopadie 
Traumatol. 2010;22:268–277. doi:10.1007/s00064-010-8026-9. 

[10] Whitehouse MR, Masri BA, Duncan CP, Garbuz DS. Continued good re-
sults with modular trabecular metal augments for acetabular defects in 
hip arthroplasty at 7 to 11 years. Clin Orthop Relat Res. 2015;473:521–
527. doi:10.1007/s11999-014-3861-x. 

[11] Gehrke T, Bangert Y, Schwantes B, Gebauer M, Kendoff D. Acetabular 
revision in THA using tantalum augments combined with impaction 
bone grafting. Hip Int J Clin Exp Res Hip Pathol Ther. 2013;23:359–
365. doi:10.5301/ hipint.5000044. 

[12] Klatt e TO, Kendoff D, Sabihi R, Kamath AF, Rueger JM, Gehrke T. Tan-
talum acetabular augments in one-stage exchange of infected total hip 
arthroplasty: a case-control study. J Arthroplasty. 2014;29:1443–1448. 
doi:10.1016/j. arth.2014.01.011.

Livro.indb   519 22/10/2019   11:12:44



520     Parte II    Quadril e Joelho

Autores: Michael J. Petrie, Ian Stockley, Michael Kelly, Javad Parvizi 

QUESTÃO 3: O uso do tântalo (Ta) altamente poroso está associado à redução da recorrência de 
infecção no sítio cirúrgico/infecção articular periprotética (ISC/IAP) na cirurgia de revisão de 
artroplastias?

RECOMENDAÇÃO: Há evidências sugerindo que o uso do Ta altamente poroso está associado com riscos reduzidos de ISC/IAP recor-
rentes em pacientes que passam por revisões de artroplastias totais, especialmente para o tratamento de IAPs. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 51%, Discordam: 36%, Abstenção: 13% (Maioria Restrita, Sem Consenso)

JUSTIFICATIVA
Componentes acetabulares sem cimento estão sendo cada 

vez mais usados em procedimentos complexos de revisão de ar-
troplastia total do quadril (ATQ). Estes implantes demonstraram 
desfechos favoráveis quando comparados com suas alternativas 
cimentadas, com índices menores de soltura asséptica, osteólise, 
fraturas e infecções [1]. As opções sem cimento para procedi-
mentos de revisão de ATQ são componentes feitos principal-
mente de titânio (Ti) ou tântalo (Ta). As construções de me-
tal trabecular (MT) (Zimmer Biomet, Warsaw, Indiana, EUA) 
são cada vez mais utilizadas em procedimentos reconstrutivos 
complexos, especialmente quando se encontra perda óssea sig-
nificativa. O MT é um composto poroso, compreendido por um 
esqueleto de carbono revestido com Ta. Revestimentos porosos 
de Ta têm diversas características vantajosas: maior volume de 
penetração de tecido devido à alta porosidade (75%-85%); mó-
dulo de elaticidade comparável ao osso trabecular (2,5-3,9 MPa) 
a fim de reduzir o stress shielding (remodelação óssea proximal 
adaptativa) e atributos friccionais favoráveis (μ = 0,88) para re-
duzir os micromovimentos [2]. Os benefícios de aumentos de 
metal poroso são o crescimento direto do osso do hospedeiro 
nos poros, impossibilidade de reabsorção, prevenção de trans-
missão de doenças e fácil disponibilidade. A literatura relata que 
as reconstruções com implantes de Ta podem resultar em me-
lhores desfechos quando comparadas com outros componentes 
sem cimento. Presume-se que tais resultados estejam relaciona-
dos a melhor osteointegração que tem sido reportada tanto em 
estudos com modelos animais como estudos clínicos [2–4]. 

Resultados de curto e médio prazo com componentes de Ta 
são promissores quando comparados com seus equivalentes sem 
cimento [4,5]. Flecher et al. revelaram uma sobrevivência geral 
do implante de 92,3% em 64 meses, sem a identificação de sol-
tura asséptica [6]. Resultados similares foram relatados por Cle-
ment et al., com a sobrevivência do implante de 92% em 5 anos 
e sem casos de soltura radiológica [7]. Resultados encorajadores 
também foram vistos quando o período de acompanhamento é 
maior. Whitehouse et al. relataram sobrevivência do implante 
de 92% em 10 anos em sua série de pacientes tratados com au-
mentos de MT em combinação com um componente acetabular 
de MT. Resultados promissores também foram relatados com o 
uso de construções em cup-cage, com taxas de sobrevivência do 
implante, em 5 e 10 anos de 93% e 85% respectivamente [9]. 

Wegrezyn et al. da Mayo Clinic publicaram um ensaio  con-
trolado e randomizado (ECR) comparando reconstruções aceta-
bulares de Ta poroso (n = 45) com o Ti de revestimento poroso 
(n = 41) para ATQs primárias, com acompanhamento mínimo 
de 10 anos. Ambos os grupos tiveram uma sobrevivência geral 
excelente, com 100% dos pacientes no grupo de MT exibindo 
osteointegração e sem revisões das construções em cup-cage 
para osteólise, radiolucência ou soltura asséptica. Um pacien-

te (2%) no grupo de Ti foi revisado quanto a soltura asséptica 
com acompanhamento de 12 anos. A análise radiográfica no 
acompanhamento final identificou linhas radiolucentes em 4% 
das construções em cup-cage de MT e 33% das construções em 
cup-cage de Ti (p < 0,0001), criando preocupações sobre o po-
tencial de futuras solturas e revisões de cup-cage [10].  Estas 
preocupações reverberam os resultados do Instituto Rothman, 
que encontrou uma quantidade significativamente maior de zo-
nas radiolucentes no grupo de Ti em comparação com o grupo 
de Ta (p = 0,02), em pacientes apresentando graves deficiências 
ósseas (Paprosky 2C, 3A e 3B) [11]. De modo semelhante, Jafa-
ri et al. descreveram uma excelente sobrevivência do implante 
sem diferenças entre os dois grupos [11].  

Klatte et al. realizaram um estudo de caso-controle retros-
pectivo e descobriram que o uso de aumentos de tântalo, du-
rante a revisão em estágio único para infecções, não teve efeitos 
na incidência de reinfecções nem em outras complicações de 
curto prazo. O acompanhamento médio foi de apenas 3 anos em 
ambos os grupos de estudo e os autores recomendaram estudos 
adicionais para avaliar a durabilidade em longo prazo [12]. 

Foi descrito que o Ta, como material, pode ter uma capaci-
dade maior de resistir ao desenvolvimento de infecções em com-
paração com o Ti. Uma série retrospectiva de casos, envolvendo 
966 pacientes, demonstrou índices menores de reinfecções em 
casos revisados para infecção usando componentes acetabulares 
de Ta em comparação com os de Ti [13]. A incidência de falhas 
por múltiplas causas no grupo de Ta foi menor do que no grupo 
de Ti (4,4% versus 9,9%, p < 0,001). Os resultados foram mais 
surpreendentes na coorte de quadris revisados quanto a infec-
ção (n = 144). As falhas em virtude de reinfecção foram sig-
nificativamente inferiores no grupo de Ta em comparação com 
o grupo de Ti (3,1% versus 17,5%, p = 0,006). Três hipóteses 
foram propostas para fundamentar tal observação: 

I. O Ta possui maior potencial para estimular a osteointe-
gração do que o Ti e, assim, o “espaço morto” é elimina-
do com mais rapidez. Além disso, osteoblastos podem 
aderir e integrar à superfície mais facilmente, privando 
o acesso a organismos infecciosos. 

II. Devido à estrutura tridimensional topográfica do Ta, 
pode estar dificultado o acesso e a colonização micro-
biana quando comparados com uma superfície plana, 
na qual um biofilme pode ser formado com mais faci-
lidade. 

III. As características químicas ou de superfície do Ta po-
dem ser hostis a organismos infecciosos [13]. 

A aderência bacteriana aos materiais de implante metálicos, 
usados cirurgicamente, é um dos fatores de virulência mais im-
portantes para infecções de corpos estranhos e um pré-requisito 
para o desenvolvimento de biofilmes em implantes. Um estudo 
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in vitro realizado na Alemanha tentou avaliar as diferenças entre 
aderências bacterianas ao Ta versus outros materiais de implante 
metálicos comumente usados na ortopedia. Schildhauer et al. de-
clararam que o Ta puro possui uma adesão significativamente in-
ferior de S. aureus em comparação com ligas de Ti (p < 0,05) [14]. 

Um estudo in vitro, de Sheffield et al., tentou identificar se o 
Ta exibe propriedades antimicrobianas ou antibiofilme intrínse-
cas.  Seções de Ta e Ti foram esterilizadas e em seguida incuba-
das com um inóculo de dose baixa de Staphylococcus (S.) aureus 
ou S. epidermis por 24 horas. Unidades formadoras de colônias 
(UFCs) foram em seguida quantificadas sobre placas de ágar 
Mueller-Hinton. Nenhuma diferença estatisticamente significa-
tiva foi observada entre a quantidade de UFCs para atividades 
antimicrobianas ou antibiofilme em cada grupo, gerando dúvi-
das sobre as últimas duas hipóteses afirmadas acima [15]. 

Como a maioria dos estudos relatados são monocêntricos, 
com população de estudo limitada, uma ampla abordagem de 
dados de registro pode fornecer mais evidências. Matharu et al. 
revisaram o uso de componentes acetabulares de MT em ATQs 
primárias e compararam seus índices de revisão subsequentes 
com próteses revestidas, não produzidas com MT [16]. O grupo 
realizou um estudo correspondente à pontuação de propensão 
a partir do Registro Conjunto Nacional da Inglaterra e do País 
de Gales e relatou que índices de revisão de cinco anos foram 
significativamente menores na coorte de MT em comparação 
com o grupo de controle para: 1) causas diversas (1,0% vs. 1,8%, 
p < 0,001), 2) soltura acetabular asséptica (0,1% vs. 0,2%, p = 
0,029), e 3) infecção (0,5% vs. 0,9%, p = 0,001) [16]. 

Laaksonen et al. descrevem um estudo colaborativo revi-
sando os Registros Nacionais Conjuntos da Austrália e da Sué-
cia afim de avaliar os riscos de revisões recorrentes entre ATQs 
de revisão com Ta e outros implantes não cimentados. Foram 
incluídas 2.442 revisões primárias de ATQ com cup-cages poro-
sas de Ta e 4.401 revisões primárias com outras cup-cages sem 
cimento. A sobrevivência do implante com revisão recorrente 
por qualquer motivo foi semelhante entre os grupos, em acom-
panhamentos de até sete anos [86% (Ta) e 87% (controle) (p = 
0,64)]. A sobrevivência do implante geral em até sete anos de 
acompanhamento com revisão secundária quanto a IAPs como 
falha foi de 97% para ambos os grupos (p = 0,64). A sobrevi-
vência do implante para uma cup-cage porosa de Ta na revisão 
primária de ATQ foi semelhante ao grupo controle de cup-cage 
sem cimento. Nenhum benefício na sobrevivência do implante 
com revisão recorrente para infecção como fator pôde ser rela-
cionada ao grupo de Ta [17]. 

Em resumo, os resultados para o uso de componentes de 
Ta altamente porosos em procedimentos de revisão de ATQ são 
promissores com índices aparentemente menores de IAPs em 
comparação com suas alternativas em Ti. Os motivos para a re-
dução nos índices de infecção ainda não são conhecidos e mais 
estudos precisam ser realizados nesta área. 

REFERÊNCIAS

[1] Della Valle CJ, Shuaipaj T, Berger RA, Rosenberg AG, Shott S, Jacobs 
JJ, et al. Revision of the acetabular component without cement af-
ter total hip arthroplasty. A concise follow-up, at fifteen to nineteen 

years, of a previous report. J Bone Joint Surg Am. 2005;87:1795–1800. 
doi:10.2106/JBJS.D.01818. 

[2] Hanzlik JA, Day JS, Acknowledged Contributors: Ingrowth Retriev-
al Study Group. Bone ingrowth in well-fixed retrieved porous tan-
talum implants. J Arthroplasty. 2013;28:922–927. doi:10.1016/j.
arth.2013.01.035.

[3] Bobyn JD, Stackpool GJ, Hacking SA, Tanzer M, Krygier JJ. Charac-
teristics of bone ingrowth and interface mechanics of a new porous 
tantalum biomaterial. J Bone Joint Surg Br. 1999;81:907–914. 

[4] Sporer SM, Paprosky WG. The use of a trabecular metal acetabular 
component and trabecular metal augment for severe acetabular de-
fects. J Arthroplasty. 2006;21:83–86. doi:10.1016/j.arth.2006.05.008.

[5] Del Gaizo DJ, Kancherla V, Sporer SM, Paprosky WG. Tantalum aug-
ments for Paprosky IIIA defects remain stable at midterm followup. 
Clin Orthop Relat Res. 2012;470:395–401. doi:10.1007/s11999-011-
2170-x. 

[6] Flecher X, Appy B, Parratt e S, Ollivier M, Argenson J-N. Use of po-
rous tantalum components in Paprosky two and three acetabular re-
vision. A minimum five-year follow-up of fifty-one hips. Int Orthop. 
2017;41:911–916. doi:10.1007/s00264-016-3312-2. 

[7] Clement RGE, Ray AG, MacDonald DJ, Wade FA, Burnett R, Moran 
M. Trabecular metal use in Paprosky type 2 and 3 acetabular defects: 
5-year follow-up. J Arthroplasty. 2016;31:863–867. doi:10.1016/j.
arth.2015.10.033. 

[8] Whitehouse MR, Masri BA, Duncan CP, Garbuz DS. Continued good re-
sults with modular trabecular metal augments for acetabular defects in 
hip arthroplasty at 7 to 11 years. Clin Orthop Relat Res. 2015;473:521–
527. doi:10.1007/s11999-014-3861-x. 

[9] Mäkinen TJ, Fichman SG, Watt s E, Kuzyk PRT, Safi r OA, Gross 
AE. The role of cages in the management of severe acetabular bone 
defects at revision arthroplasty. Bone Joint J. 2016;98-B:73–77. 
doi:10.1302/0301-620X.98B1.36307. 

[10] Wegrzyn J, Kaufman KR, Hanssen AD, Lewallen DG. Performance of 
porous tantalum vs. titanium cup in total hip arthroplasty: randomized 
trial with minimum 10-year follow-up. J Arthroplasty. 2015;30:1008–
1013. doi:10.1016/j. arth.2015.01.013.

[11] Jafari SM, Bender B, Coyle C, Parvizi J, Sharkey PF, Hozack WJ. Do 
tantalum and titanium cups show similar results in revision hip ar-
throplasty? Clin Orthop Relat Res. 2010;468:459–465. doi:10.1007/
s11999-009-1090-5. 

[12] Klatt e TO, Kendoff D, Sabihi R, Kamath AF, Rueger JM, Gehrke T. Tan-
talum acetabular augments in one-stage exchange of infected total hip 
arthroplasty: a case-control study. J Arthroplasty. 2014;29:1443–1448. 
doi:10.1016/j. arth.2014.01.011. 

[13] Tokarski AT, Novack TA, Parvizi J. Is tantalum protective against infec-
tion in revision total hip arthroplasty? Bone Joint J. 2015;97-B:45–49. 
doi:10.1302/0301- 620X.97B1.34236. 

[14] Schildhauer TA, Robie B, Muhr G, Köller M. Bacterial adherence to tan-
talum versus commonly used orthopedic metallic implant materials. J 
Orthop Trauma. 2006;20:476–484. 

[15] Harrison PL, Harrison T, Stockley I, Smith TJ. Does tantalum exhibit any 
intrinsic antimicrobial or antibiofilm properties? Bone Joint J. 2017;99- 
B:1153–1156. doi:10.1302/0301-620X.99B9.BJJ-2016-1309.R1. 

[16] Matharu GS, Judge A, Murray DW, Pandit HG. Trabecular metal ace-
tabular components reduce the risk of revision following primary total 
hip arthroplasty: a propensity score matched study from the national 
joint registry for England and Wales. J Arthroplasty. 2018;33:447–452. 
doi:10.1016/j. arth.2017.08.036. 

[17] Laaksonen I, Lorimer M, Gromov K, Rolfson O, Mäkelä KT, Graves SE, et 
al. Does the risk of re-revision vary between porous tantalum cups and 
other cementless designs after revision hip arthroplasty? Clin Orthop 
Relat Res. 2017;475:3015–3022. doi:10.1007/s11999-017-5417-3.

•   •   •   •   •

Livro.indb   521 22/10/2019   11:12:44



522     Parte II    Quadril e Joelho

Autores: Mohammad Ghazavi, Hamidreza Yazdi

QUESTÃO 1: Existe diferença de resultado e sobrevida entre artrodese do joelho (AJ) e amputa-
ção acima do nível do joelho para tratamento da infecção articular periprotética crônica do joelho 
(IAPs)?

RECOMENDAÇÃO: Sim, a amputação acima do joelho (AAJ) para o tratamento de IAPs crônicas em artroplastias totais do joelho (ATJs) 
possui um desfecho funcional inferior e um índice maior de mortalidade em comparação com artrodese do joelho (AJ). 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 82%, Discordam: 13%, Abstenção: 5% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

5.8. TRATAMENTO: SALVAMENTO 

JUSTIFICATIVA
Um dos primeiros estudos sobre os desfechos de procedi-

mentos de salvamento foi publicado em 1988 por Pring et al. 
Foram revisados 23 pacientes tratados com AAJ após falha em 
ATJ, mostrando que mais da metade dos pacientes por fim foram 
confinados a uma cadeira de rodas [1]. Isiklar et al. revisaram 
nove AAJs que foram realizadas após diversas falhas em cirur-
gias de revisão para ATJ em oito pacientes.  Após uma média de 
acompanhamento de 2,5 anos, apenas dois dos nove pacientes 
foram ambulatórios com andador e um paciente exigiu o uso de 
uma prótese. Os autores acreditavam que uma tentativa inicial 
de AJ com preservação do estoque ósseo poderia prevenir des-
fechos insatisfatórios de AAJ [2]. Sierra et al. revisaram 18.443 
ATJs realizadas entre 1970 e 2000. Eles descobriram que dos 67 
(0,36%) pacientes que passaram por AAJ, 19 casos aconteceram 
devido a infecções incontroláveis. Os desfechos funcionais dos 
pacientes passando por AAJ foram insatisfatórios, uma porcen-
tagem significativa destes pacientes nunca recebeu uma prótese 
e os que receberam uma prótese raramente tiveram indepen-
dência funcional [3]. 

Blom et al., em uma revisão de 69 casos de revisão, des-
cobriram um índice de infecção de 5,8%. Dois casos infectados 
que passaram por AJs demonstraram pontuações Oxford se-
melhantes a pacientes tratados com revisões em dois tempos 
[4]. Fedorka et al. revisaram retrospectivamente 35 pacientes 
que passaram por AAJs após ATJs infectadas. Após um perío-
do médio de acompanhamento de 39 meses, 15 dos pacientes 
que passaram por AAJ morreram e 11 pacientes precisaram de 
cirurgias adicionais. Apenas 8 dos 14 pacientes que receberam 
próteses puderem readquirir deambulação funcional [5]. Chen 
et al. estudaram retrospectivamente a capacidade funcional de 
20 casos de pacientes passando por AJ e compararam os mes-
mos aos 6 casos previamente relatados de AAJs para IAPs após 
ATJs. Os componentes físicos e psicológicos do questionário 
Short Form-12 (SF-12) foram superiores no grupo de AJ. A 
quantidade de deambuladores comunitários aumentou no grupo 
de AJ e diminuiu no grupo de AAJ. Eles concluíram que a AJ 
como tratamento para IAPs recalcitrantes após ATJs pode ter 
desfechos funcionais melhores em comparação com a realização 
de uma AAJ [6]. Khanna et al. encontraram nove pacientes que 
passaram por AAJs para IAPs recorrentes em ATJs de 2000 a 
2013. Eles estudaram suas capacidades funcionais com o SF-12 e 
perguntaram aos pacientes sobre sua satisfação, desenvolvendo 
um questionário. Seis de sete pacientes foram equipados com 
uma prótese e quatro puderam usar o dispositivo por mais de 
uma hora. Apesar de desfechos funcionais ineficientes, todos os 
pacientes ficaram satisfeitos com sua AAJ em comparação com 
sua situação pré-operatória. Eles recomendaram considerar uma 
AAJ em joelhos protéticos cronicamente infeccionados em pa-

cientes com múltiplas comorbidades médicas, falhas em diver-
sas tentativas de revisões, comprometimento do tecido mole do 
joelho e perda óssea excessiva ou doença vascular grave [7]. 

Rodríguez-Merchán et al., em uma revisão de 10 estudos 
comparando AAJs com AJs após falhas em ATJs, revelaram que 
uma porcentagem significativa dos pacientes com AAJ nunca 
receberam uma prótese e os que receberam raramente tiveram 
independência funcional. Além disso, os autores relataram que 
apenas 50% dos pacientes puderam andar após as AAJs, enquan-
to os pacientes que passaram por AJ puderam andar no míni-
mo dentro de casa e atividades de independência diárias foram 
obtidas pela maioria dos pacientes com artrodese. Assim, eles 
concluíram que como os desfechos funcionais após AAJs são 
insatisfatórios e os pacientes com AJ possuem melhor capaci-
dade funcional e estado ambulatório, a AJ deve ser fortemente 
considerada como o tratamento preferencial para pacientes que 
tiveram falhas no tratamento de ATJs infeccionadas [8]. 

Johnson e Bannister revisaram uma pequena série de 25 in-
fecções de joelho e relataram que a AJ foi a modalidade de trata-
mento mais bem-sucedida para alívio de dor e controle da infec-
ção em 11 de 12 (92%) pacientes no acompanhamento final [9]. 

Um dos raros relatos sobre desfechos insatisfatórios da AJ 
foi publicado por Rohner et al. Os autores registraram um ín-
dice de infecção persistente de 50% e dor persistente de 73% 
em 26 pacientes que passaram por AJ com haste intramedular 
(IM). Todas as pontuações mostraram um prejuízo acentuado 
na qualidade de vida. Assim, concluíram que a inserção de haste 
intramedular após falha séptica da ATJ de revisão deve ser con-
siderada com ceticismo. 

Carr et al. estudaram pacientes em um banco de dados na-
cional de 2005 a 2012 e descobriram 2.634 pacientes com AJs 
e 5.001 pacientes que passaram por AAJs para ATJs infectadas. 
Eles detectaram uma tendência crescente de AAJ em relação a 
AJs em pacientes mais velhos e com maior quantidade de co-
morbidades. Também encontraram complicações sistêmicas 
mais comuns, internações hospitalares mais longas, número 
mais alto de reinternação em 90 dias e mais mortalidades hospi-
talares após AAJs. Entretanto, casos de artrodese tiveram índi-
ces significativamente superiores de infecções pós-operatórias 
[11].

Son et al. identificaram 1.182 pacientes que passaram por 
AJs e 1.864 pacientes que passaram por AAJs dentre uma coorte 
de 44.466 pacientes que passaram por cirurgias de revisão com 
diagnóstico de ATJs infectadas de 2005 a 2014 usando o Banco 
de Dados Nacional de 100% das Reclamações Hospitalares do 
Sistema Medicare [12]. Seu objetivo foi determinar a frequência, 
os fatores de risco e a mortalidade de AJs e AAJs. Os autores 
encontraram tendências decrescentes de AAJs e AJs desde 2005. 
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Fatores clínicos associados com artrodese incluem insuficiência 
renal aguda, obesidade e ter revisões adicionais relacionadas a 
infecção. Pontuações Charlson de comorbidade mais altas, obe-
sidade, trombose venosa profunda e revisões adicionais foram 
fatores associados com AAJ, o que por sua vez foi um fator de 
risco independente para mortalidade. Após aplicar ajustes para 
idade, comorbidades e ouros fatores, a mortalidade foi superior 
em pacientes que passaram por AAJs. O risco de morte no grupo 
de AJ não mudou em comparação com pacientes que passaram 
por revisões [12]. 

George et al. revisaram 53 casos de AAJs realizadas para 
IAPs após ATJs a fim de identificar os fatores prognósticos do 
estado ambulatorial após AAJs para IAPs do joelho e para eluci-
dar os efeitos deste procedimento em desfechos gerais de saúde. 
Após 29 meses de acompanhamento, 43 pacientes estavam vi-
vos e 28 estavam disponíveis para contato; 14 pacientes tiveram 
infecções no local de amputação. Um total de 47% dos pacientes 
eram não ambulatórios e seus desfechos funcionais não melho-
raram em comparação com seu estado pré-amputação. O gênero 
masculino e o estado ambulatorial comunitário pré-operatório 
foram indicadores independentes da capacidade de marcha após 
AAJs [13]. 

Hungerer et al. compararam desfechos funcionais, compli-
cações e qualidade de vida entre 81 AJs modulares e 32 AAJs 
realizadas para IAPs após ATJs entre 2003 e 2012, com o uso 
da Escala Funcional de Membros Inferiores (Lower-Extremi-
ty-Functional-Score - LEFS) e o questionário sobre estado de 
saúde geral informado pelo paciente (SF-12). Após um intervalo 
médio de 55 meses, a recorrência de infecção foi superior em 
pacientes que passaram por AAJs (35% versus 22%). Pacientes 
com AAJs e AJs modulares mostraram desfechos funcionais e 
qualidades de vida semelhantes. É importante destacar que 10 
pacientes com AAJ que puderam receber uma articulação de 
joelho controlada por microprocessador demonstraram desfe-
chos funcionais significativamente melhores do que os outros 
pacientes amputados (p < 0,01) ou pacientes que passaram por 
AJ modular (p < 0,01). O grupo concluiu que as AAJs devem ser 
consideradas como uma opção em pacientes com boa condição 
física e psicológica [14]. 

Wu et al. realizaram uma revisão sistemática da literatura 
e uma análise de decisões para determinar a modalidade de tra-
tamento que possa oferecer a qualidade de vida mais alta a um 
paciente após falha em um procedimento de reimplantação de 
dois estágios de uma ATJ infectada. Evidências consistentes na 
maioria das séries de casos e revisões apoiam o entendimento 
de que desfechos funcionais inferiores e índices de mortalidades 
superiores são esperados após AAJs em comparação com AJs 
após falhas em ATJs infectadas. Com base nos dados analisados, 
os autores concluíram que AJs devem ser altamente considera-
das quando os pacientes apresentam falhas em revisões de dois 
estágios para ATJs infeccionadas.  A AJ tende a oferecer controle 
da infecção e maximizar as capacidades funcionais do paciente 
quando há estoque ósseo residual suficiente e quando um proce-
dimento adicional de reimplantação em dois estágios tem menor 
probabilidade de sucesso (por exemplo, por organismos resis-
tentes, osso hospedeiro ineficiente e envelopamento inapropria-
do de tecido mole) [15]. 

Kohn et al. realizaram uma revisão da literatura em um pe-
ríodo de 10 anos. Eles descobriram que AJs após falhas em ATJs 
infectadas representaram um procedimento difícil e associado 
a complicações. A revisão revelou que a perda óssea do fêmur 
distal e da tíbia proximal foi o fator prognóstico mais relevante 

[16]. 
Além disso, em um artigo recente, Parvizi et al. declararam 

que a erradicação completa de IAPs recalcitrantes pode ser ob-
tida através da ressecção de todos os componentes sem reim-
plantação através de AJ ou AAJs. Os autores concluíram que 
inovações futuras, como fixação protética transcutânea, podem 
apresentar uma melhoria no que temos disponível hoje e permi-
tir que pacientes com AAJ obtenham independência funcional 
[17].
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QUESTÃO 2: Quantas tentativas de artroplastia com reimplante é razoável até que seja indicado 
um procedimento de salvamento (como amputação ou artrodese).

RECOMENDAÇÃO: Pacientes com falhas em artroplastias de substituição em dois tempos que passam por repetição da artroplastia de 
substituição de dois estágios demonstram desfechos insatisfatórios. A falha na repetição da artroplastia de substituição em dois tempos 
parece estar relacionada ao tipo do hospedeiro e no estado da extremidade. Assim, cirurgiões devem considerar as comorbidades dos pa-
cientes e suas expectativas ao decidir se submeterão o paciente à repetição de artroplastias de substituição de dois estágios. Os desfechos 
de uma terceira ou quarta artroplastia de substituição de dois estágios são lamentáveis. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 88%, Discordam: 10%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA
A artroplastia de substituição em dois tempos continua sen-

do o método preferido para tratamento de infecções articulares 
periprotéticas (IAPs) nos Estados Unidos. O índice de sucesso 
registrado de artroplastias de substituição de dois estágios varia 
entre aproximadamente 70% a 90%. Entretanto, há morbidade 
e mortalidade significativas associadas com múltiplas cirurgias 
para o tratamento de IAPs [1,2]. Além disso, tais pacientes ge-
ralmente estão muito frágeis e não são hospedeiros ideais.  

Há diversos estudos na literatura demonstrando desfechos 
insatisfatórios após falhas na artroplastia de substituição ini-
cial em dois estágios. Kheir et al. revelaram que, em pacientes 
passando por uma segunda artroplastia de substituição em dois 
tempos, a reimplantação ocorreu em apenas 65% dos casos e 
desfechos bem-sucedidos ocorreram em apenas 61,6%. Além 
disso, dos 14 casos que não foram reimplantados, houve um 
alto índice de espaçadores retidos (n = 6), amputações (n = 5), 
mortalidades relacionadas à IAP (n = 2) e artrodese (n = 1) [3]. 
Kalra et al. analisaram uma coorte semelhante em que o suces-
so foi obtido em 36,4% (4/11) dos pacientes que passaram por 
uma segunda revisão após falha prévia em uma artroplastia de 
substituição em dois tempos [4]. 

Azzam et al. demonstraram que infecções recorrentes ou 
persistentes após falha em uma substituição de dois estágios 
foram encontradas em 4 de 18 pacientes (22,2%) [5].   Nesta 
série, dois pacientes passaram por uma terceira artroplastia de 
substituição em dois tempos e ambos ficaram livres de infecção 
em dois anos de acompanhamento. Além disso, Fehring et al. 
descobriram que, em 45 pacientes passando por uma segunda 
artroplastia de substituição de dois estágios, 22 (49%) tiveram 
outra revisão por motivo de reinfecção [6].  O último estudo 
também avaliou os fatores de risco para falha e determinou que 
o estado inapropriado do hospedeiro e extremidade estiveram 
associados com um maior risco de falha. Quando estratificados 
por tipo de hospedeiro, as revisões para infecção foram realiza-
das em 30% dos hospedeiros não comprometidos (tipo A), 48% 
dos hospedeiros medicamente comprometidos (tipo B) e 75% 
de hospedeiros gravemente e medicamente comprometidos 
(tipo C). Além disso, Backe et al. também investigaram os des-
fechos de 12 pacientes que tiveram falha em uma artroplastia de 
substituição de dois estágios inicial, incluindo 9 pacientes trata-
dos com repetição de artroplastia de dois estágios e 3 pacientes 
tratados com artrodese. Embora não tenha havido nenhum caso 

de reinfecção em nenhum dos grupos, os três pacientes de fusão 
sólida ficaram insatisfeitos com seu membro rígido apesar de 
seu bom posicionamento [6]. Em pacientes com falha na repeti-
ção da artroplastia de substituição em dois tempos, o organismo 
identificado é geralmente diferente do que foi identificado na 
substituição de dois estágios inicial [6]. 

Embora os desfechos de uma segunda artroplastia de substi-
tuição em dois tempos sejam bem conhecidos, há pouca literatu-
ra sobre os desfechos esperados de uma terceira e quarta artro-
plastia de substituição de dois estágios. Entretanto, entender os 
fatores de risco para falha após uma artroplastia de substituição 
de dois estágios inicial pode ajudar a determinar quais pacientes 
são candidatos ideais para tentativas adicionais de artroplastias 
de substituição de dois estágios. Em pacientes com mais comor-
bidades, infecção com organismos resistentes ou um organismo 
associado com desfechos insatisfatórios (por exemplo, IAPs 
fúngicas ou de enterococos), procedimentos de salvamento de-
vem ser considerados.
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QUESTÃO 3: Além da desarticulação do quadril, quais são as possíveis alternativas de tratamento 
das infecções articulares persistentes?

RECOMENDAÇÃO: Alternativas cirúrgicas para a desarticulação do quadril incluem a artroplastia de ressecção quando a reconstrução 
da articulação com uso de uma megaprótese não é possível. A desarticulação do quadril deve ser reservada para pacientes com sepse 
sistêmica e/ou infecções extremas do tecido mole da extremidade, em que a cirurgia é realizada como parte de um procedimento para 
salvar a vida do paciente. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 93%, Discordam: 4%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA 
A desarticulação do quadril é considerada como a última 

opção para indicações não neoplásticas incluindo infecções ne-
crosantes do tecido mole, gangrena gasosa e infecções de risco 
de vida [1]. Fenelon et al. [2] estudaram 11 casos de desarticu-
lações do quadril realizadas como resultado de falhas em artro-
plastias em virtude de infecções graves dos tecidos moles e dos 
ossos, perdas de estoque ósseo ou lesões vasculares. 

A extensa perda de estoque ósseo por motivo de falhas em 
procedimentos de artroplastia e de revisão é um grande desafio 
com ou sem infecção. Fountain et al. [3] identificaram 14 pa-
cientes que tiveram uma artroplastia femoral total como proce-
dimento de salvamento do membro após complicações seguin-
do uma cirurgia de artroplastia em um período de 25 anos. As 
indicações para tratamento incluíram erradicação da infecção 
articular protética (IAP), tratamento de fraturas periprotéticas 
infectadas, perda óssea massiva impedindo o uso de hastes pro-
téticas, luxação recorrente ou uma combinação desses fatores. 
Seis pacientes não tiveram complicações. Três pacientes desen-
volveram uma infecção e cinco pacientes tiveram luxação pós-
-operatória repetitivas. Oito pacientes não relataram dor, sendo 
que outros oito pacientes tiveram dor persistente precisando de 
uso prolongado de opióides. Houve uma melhora geral na capa-
cidade funcional em todos os pacientes, com quatro pacientes 
tendo 75% de melhora. 

Parvizi et al. [4] revisaram 48 pacientes que receberam uma 
megaprótese modular com ou sem enxerto ósseo. Houve bons 
desfechos funcionais em 22 pacientes, resultados moderados em 
10 pacientes e resultados insatisfatórios em 11 pacientes. Três 
pacientes morreram antes do período mínimo de acompanha-
mento de 2 anos. Os autores concluíram que, para pacientes com 
estoque ósseo gravemente comprometido impedindo o uso de 
próteses convencionais, devido à impossibilidade de uma fixa-
ção apropriada, este pode ser um procedimento viável de sal-
vamento. 

Smolders et al. [5] revisaram 25 pacientes em um estudo 
retrospectivo tratados com o Modular Universal Tumor and 
Revision System (MUTARS®); Implantcast GmbH, Buxtehude, 
Alemanha). O Harris Hip Score melhorou de 28 pontos pré-ci-
rurgia para 81 pontos pós-cirurgia, com 24% dos pacientes de-
senvolvendo complicações. 

Berend et al. [6] analisaram 59 pacientes com artroplastias 
femorais totais para salvamento de doenças protéticas em está-
gio terminal. Indicações para o procedimento incluíram diversas 
artroplastias totais do quadril ou do joelho de revisão, falhas em 
fraturas femorais periprotéticas ou infecções recorrentes trata-
das com diversas cirurgias de desbridamento radical. O período 
médio de acompanhamento foi de 4,8 anos. A pontuação Har-
ris Hip Pain Score foi de 34 de 44 pontos. Uma boa capacidade 

funcional foi obtida com 98% dos pacientes sendo capazes de 
deambular e 43% usando um dispositivo auxiliar ou bengala. 
Houve 18 complicações ou cirurgias subsequentes (30,5%). A 
infecção ocorreu em oito pacientes e luxações ocorreram em 
sete pacientes. 

Shih et al. [7] avaliaram 12 pacientes com deficiências fe-
morais proximais massivas que receberam uma megaprótese 
femoral proximal para artroplastia total do quadril (ATQ) que 
falhou. Os autores apresentaram um período médio de acom-
panhamento de seis anos. Oito (67%) dos pacientes tiveram 
resultados satisfatórios, um teve um resultado moderado e três 
tiveram resultados insatisfatórios. Os índices de complicação 
foram altos, com luxação em cinco (42%), infecções profundas 
em quatro (33%), ossificações heterotópicas em um (8%), um 
deslocamento do grande trocânter e um caso de soltura assép-
tica. Três pacientes tiveram procedimentos permanentes de ar-
troplastia de ressecção para infecções recorrentes. 

Artiaco et al. [8] estudaram cinco pacientes com perda ós-
sea femoral grave e infecção usando uma megaprótese na revi-
são de ATQs infectadas. Os autores compararam seus resultados 
com quatro estudos usando megapróteses para perda óssea fe-
moral grave e infecção. Um dos estudos foi inapropriado para 
comparação de dados e três foram usados para comparação. 
Seus resultados foram quatro de cinco pacientes tendo erradi-
cação da infecção e Harris Hip Score médio de 74 pontos em 
comparação com 20 casos de três estudos da literatura com 75 
pontos. O grupo de revisão da literatura teve 6 (33%) pacien-
tes com infecções recorrentes e complicações gerais em 8 de 20 
(40%). Os autores declararam que a revisão com megaprótese 
em caso de artroplastias totais do quadril infectadas com perda 
óssea femoral grave tem um alto risco de complicações e deve 
ser cuidadosamente avaliada e usada em pacientes selecionados, 
quando outros procedimentos cirúrgicos não são viáveis. 

Friesecke et al. [9] avaliaram os resultados de próteses fe-
morais totais implantadas durante uma artroplastia de revisão 
em 100 pacientes consecutivos sem infecções. A duração mé-
dia do acompanhamento foi de cinco anos. 68% (sessenta e oito 
por cento) não apresentaram complicações. Infecções profun-
das ocorreram em 12 pacientes (12%), falha do material em 3 
e paralisia fibular em um (1%). A pontuação Enneking média 
de capacidade funcional do quadril foi de 1,25 pontos pré-ci-
rurgia e aumentou para 3,29 pontos pós-cirurgia. A pontuação 
Enneking média de capacidade funcional do joelho foi de 2,09 
pontos pré-cirurgia e aumentou para 3,29 pontos pós-cirurgia. 
Assim, os autores concluíram que a artroplastia total do fêmur 
(ATF) é um implante útil para pacientes com amplas perdas ós-
seas na artroplastia de revisão. Embora o índice de infecção seja 
alto, os resultados funcionais gerais foram ótimos conforme a 
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classificação de Enneking para o quadril e o joelho. 
Gebart et al. [10] estudaram 45 pacientes passando por ci-

rurgias de revisão usando o sistema MUTARS® (Implantcast 
GmbH, Buxtehude, Alemanha). O período médio de acompa-
nhamento foi de 39 meses. Ocorreram complicações em oito pa-
cientes (18%) com uma luxação, duas solturas assépticas e cin-
co reinfecções. O Harris Hip Score foi de 3,0 pré-cirurgia e 78 
pós-cirurgia. Castellanos et al. [11] revelaram os resultados de 
78 pacientes com período médio de acompanhamento de 5 anos 
com artroplastias do quadril infectadas que passaram por pro-
cedimentos de artroplastia de ressecção. Um total de 86% dos 
pacientes teve as infecções controladas e um alívio satisfatório 
da dor foi obtido em 83% dos pacientes. 

Ganse et al. [12] descreveram seu estudo em 18 quadris 
com período médio de acompanhamento de 52 meses. 13 qua-
dris passaram por revisões em dois tempos e cinco pacientes 
foram submetidos a uma artroplastia excisional. Os autores não 
relataram nenhuma diferença no Harris Hip Score entre os dois 
grupos, com uma pontuação média de 60 pontos. Cordero-Am-
puero et al. [13] revisaram os resultados de procedimentos de 
artroplastia de ressecção na literatura, concluindo que houve 
uma ampla variabilidade na satisfação entre 13% e 83%. A reso-
lução da infecção ocorreu em 80% e 100% dos pacientes. Fatores 
de risco para falhas incluíram artrite reumatoide, infecções por 
Staphylococcus aureus resistentes à meticilina e por enterococos 
e retenção do cimento. A dor foi relatada como severa em 16% a 
33% dos pacientes, como moderada em 24% a 53% e como leve 
em 76%. 29% dos pacientes foram capazes de andar de modo in-
dependente e 45% dos pacientes geriátricos não puderam andar. 
O Harris Hip Score variou de 25 a 64 pontos. 

Korim et al. [14], em uma revisão sistemática da artroplastia 
femoral proximal (AFP) para condições não neoplásticas, ana-
lisou 14 estudos com média de seguimento de 4 anos (variando 
de 0 a 14 anos), descrevendo 356 AFPs. As complicações que 
ocorreram mais comumente foram luxação (15,7%) e infecção 
(7,6%). O índice de mortalidade variou de 0% a 40%. 

Em conclusão, existem diversas alternativas para a desar-
ticulação do quadril, incluindo a artroplastia de ressecção e a 
implantação de megapróteses como artroplastias femorais totais 
e proximais com ou sem aloenxerto. Entretanto, a eficácia e as 
indicações destes procedimentos continuam não sendo claras 
em virtude das evidências de qualidade limitada e dos acom-
panhamentos de curto prazo. Estudos mais qualificados são ne-
cessários para orientar melhor o tratamento nestes complexos 
cenários clínicos.
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QUESTÃO 1: Qual é a duração recomendada de antibióticos após uma substituição em estágio 
único para infecções articulares periprotéticas (IAPs)? 

RECOMENDAÇÃO: No contexto da artroplastia de substituição em estágio único, antibióticos intravenosos devem ser administrados por 
10-14 dias, seguidos de antibióticos orais. Geralmente, a duração total dos antibióticos de 4-6 semanas é suficiente. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 73%, Discordam: 23%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA
     A artroplastia de substituição em dois tempos é o méto-

do preferido para o tratamento de IAPs crônicas. No entanto, o 
procedimento de substituição em tempo único vem ganhando 
popularidade, demonstra resultados comparáveis em relação ao 
controle da infecção e oferece vários benefícios para os pacien-
tes em comparação com a substituição em dois estágios [1-3]. 
Infelizmente, há estudos limitados que examinam as questões 
da administração de antibióticos após a artroplastia de substitui-
ção em estágio único. Além disso, a duração do tratamento com 
antibióticos após a artroplastia de substituição em dois estágios 
também não está bem determinada. 

A maioria dos estudos relacionados à artroplastia de substi-
tuição em estágio único destaca a importância da identificação 
pré-operatória do organismo infeccioso [4-11]. Isso é importan-
te por diversas razões, incluindo a capacidade de adicionar os 
antibióticos apropriados ao cimento de polimetilmetacrilato du-
rante o reimplante, bem como administrar os antibióticos apro-
priados após o procedimento. A antibioticoterapia após cirurgia 
de revisão em tempo único geralmente começa com um agente 
intravenoso baseado no antibiograma do agente infeccioso. Os 
antibióticos intravenosos são geralmente administrados por al-
guns dias e depois substituídos por agentes orais, se disponíveis. 
No período pós-operatório, os antibióticos são ajustados aos re-
sultados da sensibilidade das amostras intraoperatórias. De ma-
neira semelhante à artroplastia de substituição em dois estágios, 
os antibióticos são selecionados de acordo com os organismos 
e as sensibilidades e são posteriormente mantidos por quatro a 
seis semanas [6,10,12-14]. 

Alguns autores continuaram a antibioticoterapia até que 
os marcadores inflamatórios (proteína C-reativa (PCR) e velo-
cidade de hemossedimentação (VHS)), bem como marcadores 
nutricionais, (como concentração de albumina plasmática), re-
tornarem à limites estáveis (níveis normalizados em 90% dos 
casos) [10] Acredita-se que os níveis normais de marcadores 
sorológicos sejam VHS de 30 mm/hora, PCR de 10 mg/L e albu-
mina de 35 a 50 g/L. 

Outros pesquisadores acreditam que o tipo, procedimento 
e duração dos tratamentos com antibióticos para pacientes sub-
metidos a artroplastia de substituição em estágio único preci-
sam ser determinados por um consultor designado de doenças 
infecciosas [4]. Neste estudo, a duração média do tratamento 
antibiótico foi de 14 dias (variação de 10 a 17 dias). A duração 
foi determinada pelos parâmetros de cicatrização de feridas e 
laboratoriais de infecção. Nenhuma antibioticoterapia oral pro-
longada foi administrada nos 70 casos. 

A importância da administração local de antibióticos du-
rante a artroplastia de substituição de estágio único ainda não 
foi bem estudada. Alguns cirurgiões, incluindo os da HELIOS 
ENDO-Klinik, acreditam que a adição de antibióticos ao cimento 
durante a reimplantação desempenha um papel importante no 

controle da infecção. Existem dois estudos que apontam para a 
importância potencial dos antibióticos no cimento [12,15]. Nes-
te último estudo, o índice livre de infecção foi inferior a 60% 
para pacientes submetidos a artroplastia de substituição em 
tempo único. Antibióticos específicos de acordo com a cultura 
foram administrados por pelo menos seis semanas a todos os 
pacientes, mas a artroplastia de substituição em estágio único 
foi realizada com artroplastia total de quadril sem cimento, sem 
antibióticos locais. É importante mencionar que os resultados de 
baixo controle da infecção podem estar relacionados a outros fa-
tores (por exemplo, como a cirurgia foi realizada) e podem não 
estar relacionados à administração local de antibióticos. 

Apesar da escassez de evidências concretas, sem ensaios 
clínicos randomizados disponíveis sobre o tratamento antibió-
tico após a artroplastia de substituição em estágio único, o uso 
de antibioticoterapia após o procedimento de revisão de estágio 
único é uma prática universal. 

No entanto, há uma escassez de evidências quanto a dura-
ção da terapia. Atualmente, a comunidade ortopédica acredita 
que algumas semanas de tratamento antibiótico, após uma artro-
plastia de substituição em um ou dois tempos, são necessárias. 
Ainda não sabemos se isso resistirá às evidências de estudos 
futuros. Na ausência de evidências em contrário, acreditamos 
que os pacientes submetidos a artroplastia de substituição em 
estágio único para o tratamento de IAPs devem receber de qua-
tro a seis semanas de tratamento com antibióticos, que pode ser 
iniciado por via intravenosa por alguns dias e mudado para anti-
biótico oral posteriormente. Também consideramos que a dose, 
duração e tipo de antibioticoterapia devem ser individualizados 
para a maioria dos pacientes, com base em várias métricas que 
influenciam os resultados do tratamento de IAPs, incluindo o 
tipo de hospedeiro, virulência do organismo, complexidade do 
procedimento e estado dos tecidos moles. 
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QUESTÃO 2: Existem testes que podem orientar o tratamento antimicrobiano em pacientes com 
infecções articulares periprotéticas (IAPs), a fim de determinar quando o tratamento pode ser 
interrompido? 

RECOMENDAÇÃO: Não. Não há testes que possam ser usados para conduzir terapias e monitorar as respostas aos tratamentos em pa-
cientes com IAPs. A velocidade de hemossedimentação (VHS) e a proteína C reativa (PCR) são consideradas úteis para monitorar as res-
postas aos tratamentos; no entanto, valores elevados sustentados após o tratamento não são indicativos de infecções persistentes. Novos 
biomarcadores emergentes, como dímero D e presepsina, mostraram resultados promissores. No entanto, mais estudos são necessários 
para avaliar seu papel no monitoramento da resposta ao tratamento em pacientes com IAPs. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 89%, Discordam: 8%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O diagnóstico de IAP continua sendo um desafio. Atual-

mente, a VHS e a PCR são os marcadores sorológicos mais utili-
zados para o diagnóstico. Mais recentemente, os biomarcadores 
séricos e moleculares, como o dímero D e presepsina, surgiram 
como potenciais ferramentas de diagnóstico. Entretanto, deter-
minar se a infecção está sob controle após o tratamento cirúr-
gico e antimicrobiano é ainda mais difícil. Há estudos limitados 
que avaliam o papel dos biomarcadores nos períodos de acom-
panhamento desses pacientes; a maioria desses estudos se con-
centrou no desempenho diagnóstico. Não foram encontrados 
estudos para avaliar especificamente o papel dos biomarcadores 
na condução dos protocolos de tratamento com antibióticos. No 
entanto, existem estudos que avaliam o papel desses marcadores 
na determinação do tempo de reimplantação e no prognóstico 
de IAPs. 

Dos 11 estudos publicados que foram encontrados como 
relevantes para este tópico, 9 foram ensaios prospectivos não 
randomizados que se concentraram em comparar os níveis de 
biomarcadores no momento do diagnóstico e reimplantação. 
Esses estudos demonstraram que os valores séricos de PCR e 
VHS são indicadores precários de infecções persistentes e são 
frequentemente anormais mesmo quando a infecção foi contro-
lada. Novos marcadores, como as citocinas no líquido sinovial, a 
esterase leucocitária e o dímero D sérico, tendem a normalizar 
no momento da reimplantação. No entanto, mais estudos são 

necessários para comprovar suas tendências com tratamentos 
antimicrobianos. 

Sanzén et al. estudaram o desempenho da VHS sérica em 76 
pacientes com IAP e descobriram que, nas infecções tratadas, a 
VHS diminuiu para um valor menor quando comparado à avalia-
ção inicial [1]. Nos pacientes com infecções persistentes, houve 
um aumento não significativo da VHS após 6 semanas, 3 meses, 
6 meses e 12 meses; a VHS média foi acima de 30 mm/h; e nos 
casos resolvidos, a VHS foi inferior a 20 mm/h. No entanto, os 
autores não consideraram pacientes com doenças inflamatórias. 
Da mesma forma, George et al. avaliaram os valores de VHS e 
PCR em 14 artroplastias infectadas em pacientes com artrite in-
flamatória e identificaram que esses marcadores permaneceram 
elevados no grupo infectado [2]. Shukla et al., Ghanem et al., 
Tornero et al., Hoell et al. e Kusuma et al., todos mostraram que 
a VHS e a PCR permaneceram elevadas em mais de um terço 
dos casos em que a infecção foi erradicada, demonstrando que a 
VHS e a PCR frequentemente não se normalizam e não refletem 
a erradicação da infecção [3-7]. 

Frangiamore et al. avaliaram os perfis de citocinas do líqui-
do sinovial entre o primeiro e o segundo estágio de um protoco-
lo de substituição em dois tempos para as IAPs, a fim de deter-
minar as citocinas que podem indicar infecções tratadas [8]. A 
reimplantação (revisão do segundo estágio) foi realizada após o 
tratamento dos sintomas, a conclusão do tratamento antibiótico 
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(3-16 semanas, média de 6 semanas) e a normalização da PCR e 
da VHS, além de culturas negativas por aspiração. Interleucina 
(IL) -1β e IL-6 tiveram o melhor desempenho na determinação 
da erradicação da infecção. 

Kheir et al. avaliaram o teste com tira de esterase leucoci-
tária (EL) devido a sua capacidade de prever infecções persis-
tentes em pacientes com IAPs [9]. Os pacientes foram avaliados 
no momento da reimplantação através de teste com tira de EL, 
considerando 2+ como leitura positiva. O teste de EL foi nega-
tivo em todas as reimplantações que não falharam. Os autores 
encontraram maiores taxas de falha nos pacientes que tiveram 
resultados positivos nos testes no momento da reimplantação. 

Um único estudo multicêntrico prospectivo de Marazzi et 
al. avaliou as tendências da presepsina e quimiocina (motif C-C) 
ligante 2 (CCL2) em 30 pacientes com IAPs [10]. Os autores en-
contraram uma diminuição gradual na primeira semana após a 
cirurgia e alcançaram valores semelhantes ao grupo de controle 
(pacientes sem IAP) no primeiro mês e três meses após a pri-
meira revisão. Outro estudo prospectivo conduzido por Shahi et 
al. avaliou a utilidade do dímero D no diagnóstico de IAPs e tam-
bém examinou seu papel na determinação do tempo de reim-
plantação [11]. Os autores descobriram que os níveis séricos de 
dímero D caíram abaixo do limiar de diagnóstico no momento 
da reimplantação em casos tratados. Além disso, o valor sérico 
do dímero D foi capaz de indicar a persistência da infecção na 
reimplantação se os valores fossem maiores que 850 ng/mL (o 
ponto de corte recomendado). Se os níveis séricos de dímero D 
podem orientar o tratamento com antibióticos e apresentar uma 
tendência consistente em resposta aos antibióticos, ainda deve 
ser avaliado. 

Em conclusão, não há um único teste ou padrão compro-
vado que possa indicar a erradicação da infecção em pacientes 
com IAPs. Embora existam vários estudos sobre biomarcadores 
para diagnóstico, faltam estudos sobre respostas aos tratamen-
tos com antibióticos em pacientes com IAPs. 
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QUESTÃO 3: O grupo do Consenso Internacional em Infecções Musculoesqueléticas (CIM) con-
corda com as diretrizes da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas (IDSA) com relação à 
duração da antibioticoterapia recomendada na infecção ortopédica?  

RECOMENDAÇÃO: Não há consenso entre o que o CIM e a IDSA recomendam quanto à duração dos tratamentos com antibióticos para 
diferentes organismos infecciosos. As diferenças entre as duas organizações estão na duração da antibioticoterapia oral após terapia an-
timicrobiana intravenosa (IV) específica para agentes patogênicos. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: 

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 82%, Discordam: 3%, Abstenção: 15% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA  
A duração ideal do tratamento antibiótico após o tratamento 

cirúrgico das infecções articulares periprotéticas (IAPs) por artro-
plastia de ressecção, artroplastia de substituição em estágio único 
ou desbridamento e retenção de implante permanece desconheci-
da. Existem diversos estudos relacionados a esse assunto e duran-
te a última reunião do CIM, foi considerado que tratamentos com 
antibióticos entre duas e seis semanas parecem ser suficientes para 

pacientes com IAPs. 
O último CIM não encontrou evidências conclusivas sobre a 

duração ideal da antibioticoterapia ao considerar o tratamento após 
a artroplastia de ressecção devido a IAP. Ele identificou que a du-
ração ideal da antibioticoterapia, seja IV ou combinada com me-
dicamentos orais, era desconhecida. O custo e a resistência foram 
menores ao diminuir o tempo dos regimes com antibióticos [1–6]. 
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A maior parte da literatura, na época, recomendava antibioticotera-
pia entre 6 e 12 semanas, embora Bernard et al. identificaram que 
1 semana de um tratamento de antibiótico intravenoso mais 5 se-
manas seguintes com tratamento oral foi suficiente para controlar 
a infecção. Este estudo envolveu irrigação e desbridamento (I&D), 
artroplastia de substituição em estágio único e artroplastias de subs-
tituição em dois estágios [4]. Stockley et al. usaram uma terapia 
antibiótica intravenosa curta de duas semanas, seguida de I&D e a 
inserção de um espaçador de cimento impregnado com antibiótico, 
e observaram uma taxa de sucesso de 87% [7]. Mesmo assim, o CIM 
recomenda um tratamento de duas a seis semanas de antibióticos. 

O CIM então explorou como a duração dos tratamentos com 
antibióticos poderia ser determinada, concordando que não havia 
evidências suficientes para determinar se biomarcadores ou sin-
tomas clínicos poderiam ser usados para monitorar a resposta ao 
tratamento. 

Além disso, o CIM tentou determinar a duração da terapia an-
tifúngica na presença de IAPs fúngicas. Os delegados concordaram, 
com um forte consenso, que o tratamento antifúngico sistêmico 
deve ser iniciado antes da ressecção, e continuado por pelo menos 
seis semanas, e interrompido antes da reimplantação, sem a neces-
sidade (na maioria dos casos) de reiniciar a terapia antifúngica. Para 
o fluconazol, a literatura indicava de 3 a 6 semanas ou mais (em 
alguns estudos até 26 semanas) antes da reimplantação, depois sem 
tratamento adicional ou apenas 2 a 6 semanas após a reimplanta-
ção. Para a anfotericina B, a duração foi frequentemente encontrada 
como cerca de seis semanas antes da reimplantação [8-20]. 

Diretrizes da IDSA 
As diretrizes da IDSA sugerem a duração do tratamento não 

maior que 6 semanas de terapia antimicrobiana após a artroplastia 
de ressecção para IAPs devida a organismos mais virulentos como o 
Staphylococcus aureus [21]. A IDSA recomenda duas a seis semanas 
de terapia antimicrobiana intravenosa específica para agentes pato-
gênicos combinada com 300 a 450 mg de rifampicina administrada 
por via oral duas vezes ao dia. O tratamento deve continuar com 
rifampicina e outro medicamento oral associado (ciprofloxacino 
(AI) ou levofloxacino (A-II) ou outros por um período total de três 
meses para IAP estafilocócica de artroplastia total do quadril, trata-
da com substituição em estágio único ou com desbridamento e re-
tenção da prótese. A recomendação da IDSA para IAP estafilocócica 
de artroplastia total do joelho é a mesma, mas por um total de seis 
meses, quando tratada com desbridamento e retenção de prótese. 

Para organismos que não sejam os estafilococos, as diretrizes 
da IDSA recomendam um tratamento inicial de terapia intravenosa 
específica para agentes patogênicos por quatro a seis semanas, ou 
terapia antimicrobiana oral altamente biodisponível (B-II). A su-
pressão crônica após o tratamento com fluoroquinolonas de bacilos 
gram-negativos não foi recomendada por unanimidade [21]. Trata-
mentos mais longos de terapias antimicrobianas combinadas de seis 
meses ou mais longas são recomendados pelas atuais diretrizes e 
relatos para infecções ósseas devido a micobactérias de crescimen-
to rápido (MCR) [22,23]. 

As diretrizes da IDSA recomendam um mínimo de seis sema-
nas de terapia antifúngica para as IAPs fúngicas, mas um tratamento 
mais longo da terapia antifúngica tem sido considerado um fator 
essencial para o sucesso das IAPs fúngicas tratadas com reimplan-
tação em estágios. Phelan et al. administraram terapias antifúngicas 
após a artroplastia de ressecção por seis semanas a nove meses em 
quatro pacientes que foram submetidos a reimplantações em dois 
estágios [8]. 

Em relação às diretrizes da IDSA sobre o tratamento da oste-
omielite por candidíase invasiva, as mesmas recomendam duração 
do tratamento de 6 a 12 meses. 
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JUSTIFICATIVA
Há relatos que mostram aumento dos riscos de falha do 

tratamento em pacientes com trato sinusal [1] e infecções de-
vido a certos organismos, como o Staphylococcus aureus [2], Sta-
phylococcus aureus resistente à meticilina (SARM) e organismos 
gram-negativos [3– 11] quando não tratados com uma combi-
nação de rifampicina. Para IAPs estafilocócicas, as diretrizes da 
Infectious Diseases Society of America (IDSA) recomendam, com 
base na opinião de especialistas, duas a seis semanas de terapia 
antimicrobiana intravenosa (IV) específica para agentes patogê-
nicos em combinação com rifampicina, seguida por rifampicina 
associada a um medicamento oral por um total de três meses 
[12]. 

A duração da terapia antimicrobiana para a maioria das IAPs 
bacterianas depende do tipo de procedimento cirúrgico usado 
para tratar IAPs (desbridamento e retenção vs. substituição em 
estágio único vs. substituição em dois estágios, etc.), em vez do 
próprio microrganismo infectante. 

Um estudo de coorte retrospectivo de 39 pacientes com 
IAP, submetidos a substituição em estágio único, dos quais 28 ti-
veram infecções estafilocócicas, demonstrou que duas semanas 
de terapia intravenosa seguidas de três meses de terapia antimi-
crobiana oral foram suficientes para controlar a infecção [13]. 
Este estudo foi limitado pelo seu tamanho reduzido de coorte, 
falta de um grupo controle e possíveis variáveis de confusão. 

A duração ideal das terapias antimicrobianas na artroplastia 
de substituição em dois tempos não é clara. Vários estudos de 
coorte demonstraram taxas de cura aceitáveis em artroplastias 
de substituição em dois estágios com o uso de seis semanas a 
três meses de antibioticoterapia total (antibióticos intravenosos 
e orais) [14-19]. 

Esses estudos de coorte retrospectivos incluíram uma va-
riedade de organismos infecciosos, incluindo as IAPs estafilocó-
cicas. Esses estudos não relataram nenhuma evidência robusta 
de que os resultados foram piores para organismos específicos. 
Não existem ensaios prospectivos que comparem diretamente 
a duração da antibioticoterapia para IAPs estafilocócicas, admi-
nistradas na artroplastia de substituição em dois estágios. 

Uma análise de coorte retrospectiva de 30 pacientes com 
IAPs estreptocócicas demonstrou altas taxas de falha de 45% em 
pacientes que passaram por revisões em dois estágios [20]. Os 
pacientes foram tratados com 2 semanas de antibióticos intrave-
nosos, seguido de 10 semanas de antibióticos orais. 

Acredita-se que as infecções por estreptococos sejam mui-
to responsivas ao tratamento devido à sua ampla sensibilidade 
antimicrobiana, incluindo penicilinas e cefalosporinas. No en-
tanto, a alta taxa de falhas neste estudo monocêntrico não foi 
estudada em mais detalhes em outros estudos. 

Na série relatada por Eid et al., seis dos oito pacientes com 
IAPs, por micobactéria de crescimento rápido (MCR), recebe-
ram ≥ 1 agente antimicrobiano ativo por pelo menos seis meses 
[21]. Nesta série, a duração da terapia efetiva teve uma ampli-

tude de 16 semanas até 55 semanas após a artroplastia de res-
secção, mas outros casos de outras séries tiveram amplitude de 
tratamento de 3 semanas até 112 semanas [22-28]. No entanto, 
a duração ideal da terapia antimicrobiana para IAPs de MCR per-
manece desconhecida. Tratamentos curtos de três meses para 
IAPs de artroplastia total do joelho (ATJ) e dois meses para 
IAPs de artroplastia total do quadril (ATQ) administrados com 
desbridamento e retenção da prótese foram bem-sucedidos em 
87,5% dos pacientes tratados, em comparação com 89,5% dos 
pacientes na mesma coorte tratados durante seis meses e três 
meses, respectivamente [29]. 

Casos raros de IAPs por Mycobacterium tuberculosis e Myco-
bacterium kansasii exigiram longos tratamentos de terapias anti-
micobacterianas, de 12-18 meses [30,31]. As terapias médicas e 
cirúrgicas ideais para IAPs de Mycobacterium tuberculosis são 
desconhecidas. A terapia inicial deve incluir isoniazida, rifam-
picina e pirazinamida, com a adição de etambutol ou estrepto-
micina em caso de suspeita de resistência à isoniazida [32]. O 
tratamento foi bem-sucedido em pacientes com IAPs por Myco-
bacterium tuberculosis não previstos, que foram descobertos in-
cidentalmente no momento da implantação ou no período pós-
-operatório imediato, com terapias combinadas contra infecção 
tuberculosa sem rifampina por 12-18 meses [33,34]. 

Muitos autores sugerem um total de seis meses de terapia 
antifúngica (fluconazol) que pode iniciar após a artroplastia de 
ressecção e continuar até após a reimplantação, mas a duração 
definitiva da terapia ainda não foi estabelecida [35-37]. 
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JUSTIFICATIVA
É importante avaliar os pacientes submetidos à artroplastia de revi-

são em busca de evidências de infecção. A maioria dessas avaliações é re-
alizada no pré-operatório. A cirurgia de revisão é então realizada quando 
o paciente aparenta estar livre de uma infecção. A incidência de culturas 
operatórias positivas neste cenário varia extensivamente de 0 a 44% e a 
relevância dessas culturas positivas é frequentemente incerta [1-3]. Os 
estudos dos resultados clínicos de pacientes com culturas positivas em 
cirurgia de revisão foram principalmente retrospectivos e apresentam 
conclusões limitadas e inconsistentes [3-10]. 

Se em duas ou mais culturas operatórias crescem o mesmo micró-
bio, então o tratamento para IAP seria apropriado, de acordo com os cri-
térios da MSIS e do CIM para o diagnóstico de IAP [11,12]. No entanto, 
se apenas uma cultura operatória apresentar crescimento bacteriano, a 
probabilidade de um contaminante de cultura é maior. Um estudo anti-
go, mas valioso de Atkins et al. na literatura de microbiologia pode ser 
útil nesta análise [13]. Este estudo prospectivo descobriu que quando 
três ou mais culturas operatórias são obtidas, uma única cultura positi-
va resultou em IAP devido a esse organismo em 13,3% das vezes; duas 
culturas positivas foram indicativas de IAP em 20,4% dos pacientes e 
três ou mais culturas positivas para o mesmo organismo resultaram em 
uma IAP em 94,8% dos pacientes. Com base nesses dados, o risco de 
submeter o paciente a um tratamento substancial de antibioticoterapia 
pode muito bem superar o benefício se uma única cultura positiva está 
associada à IAP em apenas 13,3% dos casos. Pacientes nessa categoria 
podem ser observados sem antibioticoterapia, com uma cultura de aspi-
ração de artroplastia pós-operatória adequada, para ajudar a determinar 
se o agente isolado bacteriano operatório é um contaminante ao invés de 
um agente patogênico legítimo. 

Outras questões da literatura atual que nos limitam a fazer conclu-
sões sólidas incluem: 

1. Falta de padronização de espécimes de cultura operatória atra-
vés da submissão de tecidos ou fluidos, mas não swabs.. 

2. Necessidade de analisar ocorrências de positividade de cultura 
operatória com informações da duração da cirurgia. A cirurgia 
de artroplastia de revisão é geralmente de maior duração que 
a implantação primária e a positividade de cultura intraopera-
tória pode ser apenas um marcador substituto para a duração 
da cirurgia, particularmente se as culturas operatórias forem 
obtidas no final da cirurgia. 

3. Uma única cultura operatória que desenvolve um organismo, 
que foi o agente patogênico tratado em uma IAP anterior de 
um paciente, precisa ser analisada separadamente daquelas 
que crescem um micróbio que não está relacionado a alguma 
infecção anterior. Análises posteriores podem identificar que, 
enquanto o crescimento de um agente patogênico conhecido 
anteriormente representa a persistência da infecção original, o 
crescimento de um único organismo completamente diferente 
é susceptível de ser um contaminante.

4. Embora difíceis de realizar, estudos prospectivos e controla-

dos têm muito mais probabilidade de resultar em conclusões 
sólidas do que análises retrospectivas. 
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QUESTÃO 5: Quando um paciente é submetido a revisão asséptica e a(s) cultura(s) intraoperató-
ria(s) desenvolvem um microrganismo, os pacientes devem ser tratados com antibioticoterapia?
 
RECOMENDAÇÃO: As antibioticoterapias são recomendadas se duas ou mais culturas isolarem o mesmo organismo, de acordo com os 
critérios da Musculoskeletal Infection Society (MSIS) e do Consenso Internacional em Infecções Musculoesqueleticas (CIM) para infec-
ções articulares periprotéticas (IAPs). Antibioticoterapias podem não ser necessárias quando uma única cultura intraoperatória isola 
um organismo. No entanto, pode haver circunstâncias em que uma única cultura positiva, combinada com outros testes, possa indicar a 
presença de uma infecção e o tratamento seria indicado.  

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado
VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 90%, Discordam: 8%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte) 
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JUSTIFICATIVA
     A excelente eficácia da rifampicina contra o biofilme 
produzido por estafilococos foi demonstrada in vitro, em 
modelos animais e em pacientes com infecções relacio-
nadas a implantes ortopédicos submetidos a DARI [1-8]. 
Mesmo assim, a rifampicina deve ser usada com cuidado 
devido ao perigo de surgimento rápido de resistência e 
potenciais efeitos indesejados, como náusea grave, he-
patotoxicidade, nefrite intersticial e citopenia [9,10]. A 
rifampicina é um potente indutor da via oxidativa do ci-
tocromo P450 e pode resultar em interações medicamen-
tosas relevantes [10,11]. Sabe-se que a monoterapia pro-
move rapidamente a resistência à rifampicina e, portanto, 
deve ser evitada [12,13]. O surgimento da resistência à 
rifampicina em S. aureus é especialmente preocupante 
[8,14]. A melhor combinação documentada para a rifam-
picina são as fluoroquinolonas [15,16]. 
     Dados clínicos que suportam o uso de terapia anti-
microbiana combinada com rifampicina e desbridamen-
to cirúrgico para o tratamento de IAPs estafilocócicas 
estão disponíveis [14,17]. Widmer et al. demonstraram 
em um estudo aberto que 9 de 11 pacientes (82%) com 
IAP estafilocócica ou estreptocócica que não puderam 
sofrer remoção de material foram tratados com sucesso 
com rifampicina em combinação com beta-lactâmicos ou 
ciprofloxacino [1]. Um estudo controlado randomizado 
por Zimmerli et al. demonstrou que entre 24 pacientes 
com IAPs de Staphylococcus aureus suscetível à meticilina 
(SASM), ou estafilococo coagulase-negativo (ECN), com 
implantes estáveis e uma curta duração da infecção trata-
das com DARI; aqueles capazes de tolerar a terapia com-
binada em longo prazo (três a seis meses) com ciproflo-
xacino-rifampicina alcançaram cura em taxas mais altas 
do que aqueles tratados com ciprofloxacino-placebo [15]. 
     Trebse et al. acompanharam 24 pacientes com IAP e re-
tenção de implantes prospectivamente ao longo de 4 anos, 
sendo que 83% tiveram um resultado bem-sucedido. Um 
total de 17 dos pacientes tiveram infecções estafilocócicas 
e foram tratados com terapia combinada com rifampicina; 
dois dos quatro pacientes que falharam tiveram infecções 
estafilocócicas, um com Staphylococcus aureus resistente à 
meticilina (SARM) e outro com ECN [17]. 
     Séries de casos retrospectivos descreveram o sucesso 
da terapia combinada com rifampicina [10,14]. Os trata-
mentos bem-sucedidos com a terapia com rifampicina e 
fluoroquinolonas foram demonstrados por Berdal et al. 

e Barberan et al. [19,20]. A rifampicina, combinada com 
outros antibióticos, incluindo ácido fusídico, vancomici-
na ou daptomicina, também foi relatada como eficaz [21-
23]. Muitas das séries relatadas de casos abordam prin-
cipalmente os tratamentos bem-sucedidos de infecções 
por SASM e ECN. Barberan et al. observaram um índice 
de insucesso não significativo (p = 0,08) em 7 pacientes 
infectados com SARM, em comparação com 14 pacien-
tes infectados com SASM. Mais importante, em pacientes 
com uma duração de infecção menor que 1 mês tratada 
com levofloxacino mais rifampicina, o resultado foi sig-
nificativamente melhor do que para pacientes com maior 
duração da infecção [24]. Um estudo de coorte de Peel et 
al. incluiu 43 infecções estafilocócicas resistentes à me-
ticilina (24 SARM) e identificou que 86% dos pacientes 
foram tratados com sucesso, a maioria com rifampicina 
- ácido fusídico. Oito das nove falhas foram em casos de 
SARM [25]. Um estudo multicêntrico retrospectivo de 
Lora-Tamayo et al. relatou 345 IAPs de S. aureus tratadas 
com retenção protética, incluindo 81 casos de SARM. Um 
total de 88% dos pacientes recebeu terapia combinada 
com rifampicina e as taxas de falha foram semelhantes em 
casos de SARM (46%) e SASM (44%) [26]. 
     As diretrizes de tratamento de IAPs e SARM da In-
fectious Diseases Society of America (IDSA) recomendam 
o uso de terapia combinada com rifampicina (2-6 sema-
nas de terapia antimicrobiana intravenosa, específica para 
agentes patogênicos mais rifampicina, seguido por 3-6 
meses de rifampicina associada a um medicamento oral) 
no tratamento de IAPs estafilocócicas / infecções de ma-
teriais em pacientes tratados com desbridamento ou subs-
tituição em estágio único [27,28]. As diretrizes europeias 
incluem recomendações semelhantes [29]. 
     Perguntas não respondidas sobre o papel da rifam-
picina permanecem; no entanto, vários estudos clínicos 
focam nas combinações de rifampina-quinolona, com 
poucas informações disponíveis para a terapia com be-
ta-lactâmicos- rifampicina. Deve ser observado que os 
estafilococos resistentes às fluoroquinolonas são encon-
trados em muitos contextos, especialmente nas cepas de 
SARM [30]. O surgimento da resistência à rifampicina 
pode ocorrer mesmo quando se usam terapias combina-
das [8,25,26,31]. Interações medicamentosas diminuindo 
as concentrações séricas de antimicrobianos associados, 
incluindo ácido fusídico e clindamicina, foram reportadas 
[32,33]. O significado clínico dessas interações, no entan-

Autores: Katherine Belden, Werner Zimmerli, Christian Lausmann, Mustafa Citak, Akos Zahar 

QUESTÃO 6: Quando a rifampicina deve ser adicionada ao regime de antibióticos para medicação 
de pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico de infecções articulares periprotéticas (IAPs)? 

RECOMENDAÇÃO: A rifampicina deve ser considerada no tratamento de IAPs estafilocócicas em pacientes tratados cirurgicamente com 
desbridamento, antibióticos e retenção de implantes (DARI) ou substituição em estágio único onde a atividade contra o biofilme é neces-
sária. A rifampicina só deve ser usada em terapias combinadas, sendo que a melhor combinação é aparentemente com fluoroquinolonas. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 96%, Discordam: 2%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte) 
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to, ainda é desconhecido. Além disso, a duração ideal da 
combinação de terapias antimicrobianas, incluindo a ri-
fampicina, para o tratamento de infecções articulares pro-
téticas com material retido ainda não é conhecida. Embora 
o tratamento prolongado (3-6 meses) seja recomendado e 
frequentemente usado, modelos de tratamento mais cur-
tos podem ser tão eficazes em alguns contextos [34]. 
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JUSTIFICATIVA
Na literatura, as taxas de IAPs com CN variam de 0 a 42%, 

mas os relatos sugerem que os resultados não são necessaria-
mente piores do que nos casos de cultura positiva, se forem 
seguidos processos rigorosos e robustos para o diagnóstico e 
tratamento [1-7]. Os fatores associados ao aumento do risco de 
negatividade da cultura incluem o uso prévio de antibióticos, 
atraso no transporte das amostras para o laboratório e variações 
nas técnicas de cultura, incluindo a curta duração da cultura 
[1,8-11]. É importante observar que vários estudos demonstram 
que a administração de profilaxia antibiótica antes da obtenção 
de amostras de cultura não interferiu no isolamento do organis-
mo infectante [12]. 

Uma recente revisão sistemática de Yoon et al. avaliou es-
tudos clínicos relacionados à IAP com cultura negativa. Após 
exclusões, sete estudos foram incluídos na análise, com todos 
os estudos sendo retrospectivos [1,4,6–8,12–15]. Destes, quatro 
estudos definiram IAP utilizando os critérios da Musculoskeletal 
Infection Society (MSIS) [6,13-15]. Na maioria destes estudos, 
foram utilizados glicopeptídeos, como a vancomicina, seguidos 
de cefalosporinas, beta-lactâmicos, quinolonas ou terapêutica 
combinada. A duração dos antibióticos intravenosos para a IAP 
com CN foi geralmente de seis semanas. Os pesquisadores tam-
bém notaram que o uso de antibióticos para a IAPs com CN foi 
acompanhado por cirurgia apropriada, afirmando que a escolha 
da estratégia cirúrgica afeta consideravelmente os resultados do 
tratamento da IAP. A maioria dos estudos incluídos relatou que a 
artroplastia em dois tempos seguida de 4-6 semanas de antibio-
ticoterapia foi eficaz com uma taxa de sucesso de 70-100%. Seis 
dos sete estudos nesta revisão demonstraram taxas de sucesso 
semelhantes entre a cultura positiva (CP) e a IAP com CN, com 
um estudo que relatou maior sucesso para a IAP com CN [1,4,6–
8,13–15]. Os autores da revisão sistemática recomendaram que 
mais estudos seriam necessários para determinar a terapia ideal 
para pacientes com IAP com CN. A última revisão sistemática 
não incluiu estudos que demonstraram um resultado abaixo do 
ideal para pacientes com IAP com CN [16–18]. 

Alguns estudos recentes tentaram explorar em mais deta-
lhes a questão da IAP com CN. Kang et al. relataram os desafios 
de selecionar os antibióticos apropriados e o tratamento da IAP 
com CN foi iniciado com cefazolina e alterado para glicopeptí-
deos se a infecção não respondesse ao tratamento inicial [18]. 
Wang et al. também relataram os desafios do tratamento para a 
IAP com CN [17]. Eles utilizaram vancomicina e/ou um amino-
glicosídeo intravenoso por duas semanas, seguido por um anti-
biótico oral, como levofloxacino e rifampicina, por mais quatro 
semanas. Um espaçador de cimento contendo vancomicina/
meropeném foi usado em sua coorte. Em outro estudo, Peel et 
al. relataram o uso de vancomicina e cefalosporina, seguido por 
uma combinação oral de amplo espectro compreendendo ácido 
fusídico, rifampicina +/- ciprofloxacino por uma mediana de 7 

meses (intervalo interquartil de 3 a 20 meses) na maioria dos 
pacientes, mas a escolha do tratamento variou por apresentação 
[9] 

Em 2013, Marschall et al. publicaram uma pesquisa na qual 
membros da Rede de Infecções Emergentes foram questionados 
sobre o tratamento atual de IAPs. Em relação à IAP com CN, a 
grande maioria dos entrevistados escolheu um tratamento com 
duas drogas nas infecções de quadril e joelho, mais comumente 
usando vancomicina com ceftriaxona ou vancomicina com fluo-
roquinolona oral como tratamento antibiótico inicial [19]. 

Em resumo, parece que a taxa de IAP com CN varia mui-
to de um estudo para outro, talvez refletindo a variabilidade 
na definição de IAP, as diferenças nas técnicas de cultura e a 
epidemiologia local. Apesar da presença de alguns estudos que 
demonstram resultados aceitáveis para a IAP com CN, a seleção 
de antibióticos ideais para esses casos permanece desafiadora. 
A maioria das séries relatadas utiliza uma combinação de antibi-
óticos para IAP com CN. Em um esforço para reduzir os custos 
financeiros e psicológicos associados ao tratamento ideal da IAP 
com CN, todos os esforços devem ser feitos para isolar o orga-
nismo infectante. Semelhante à endocardite com cultura negati-
va, os agentes zoonóticos como Coxiella, Brucella, Bartonella e T. 
whipplei não são facilmente detectáveis pelos métodos usuais e 
não são tratados por agentes empíricos comuns, como os glico-
peptídeos [20]. Um estudo recente demonstrou que o sequen-
ciamento de nova geração (NGS - next generation sequencing) 
tem um papel promissor no isolamento do organismo infeccioso 
em até 90% dos casos de IAP com CN [21]. Com base nos dados 
emergentes, deve-se considerar o uso de NGS ou outras técni-
cas moleculares no isolamento do organismo infeccioso em pa-
cientes com IAP com CN. Sorologias ou marcadores sorológicos 
para certas infecções fúngicas zoonóticas e endêmicas também 
devem ser considerados no contexto apropriado. 

Se todas as tentativas de isolar o organismo infectante fa-
lharem, então as estratégias empregadas na escolha de um trata-
mento antibiótico para a IAP com CN devem ser individualizadas 
com base em fatores de risco, histórico prévio e conhecimento 
da epidemiologia local. O tratamento de IAP com CN através 
do uso de antibióticos geralmente inclui antibióticos de amplo 
espectro com uma fase intravenosa prolongada. Glicopeptídeos 
desempenham um papel fundamental, mas deve-se considerar o 
uso de tratamentos com vários medicamentos. 
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QUESTÃO 7: Qual é a antibioticoterapia ideal em casos de infecções articulares periprotéticas 
(IAPs) com cultura negativa (CN)? 

RECOMENDAÇÃO: Em pacientes com legítimas IAPs com CN, os antibióticos devem ser selecionados para apresentar atividade de 
amplo espectro contra organismos gram-positivos e gram-negativos. Além disso, a escolha exata deve estar relacionada à epidemiologia 
moderna conhecida naquele país. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado
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QUESTÃO 8: Qual antibioticoterapia e duração do tratamento devem ser utilizadas nas infecções 
articulares periprotéticas (IAP) enterocócicas? 

RECOMENDAÇÃO: Com base nas evidências disponíveis limitadas, a terapia antimicrobiana combinada deve ser considerada para o tra-
tamento de IAPs enterocócicas, pelo menos durante as primeiras semanas de tratamento. Os antibióticos devem ser adaptados de acordo 
com a suscetibilidade do microrganismo infeccioso. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 85%, Discordam: 9%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte) 

JUSTIFICATIVA 
Os enterococos geralmente fazem parte de infecções poli-

microbianas [1,2] e têm a capacidade de formar biofilmes [3,4], 
portanto, podem ser difíceis de tratar [5]. Enterococcus faecium 
é listado como um dos organismos ESKAPE (um acrônimo para 
Enterococcus faecium, S. aureus, Klebsiella pneumoniae, Acineto-
bacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter spp.), 
que são resistentes à maioria dos antibióticos que temos à nossa 
disposição [6]. 7]. 

Faltam estudos de alta qualidade, prospectivos controlados, 
randomizados e comparativos, relacionados aos tratamentos. 
Contudo, com base na alta taxa de falha em IAPs enterocóci-
cas e a conhecida atividade bactericida limitada de ß-lactâmicos 

em enterococos, alguns autores sugeriram o uso de antibioti-
coterapia combinada para o tratamento de pacientes com IAPs 
enterocócicas [8]. No entanto, outro estudo demonstrou que 
os pacientes que receberam monoterapia tiveram o mesmo re-
sultado daqueles tratados com o regime de terapia combinada 
[9]. El Helou et al. descreveram uma taxa de sucesso de 80% 
com o uso de desbridamento cirúrgico, retenção de implante 
e ampicilina intravenosa com ou sem gentamicina [9]. A taxa 
de sucesso foi semelhante nos grupos de monoterapia e terapia 
combinada, mas a nefrotoxicidade foi significativamente maior 
entre aqueles que receberam aminoglicosídeos. Os resultados do 
estudo multi-institucional de Kheir et al. suportam a recomen-
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dação anterior de terapia sistêmica combinada [1]. Embora os 
autores não tenham encontrado significância estatística, houve 
uma tendência ao maior sucesso do tratamento com antibiotico-
terapia combinada. Além disso, há um alto risco de tendência de 
seleção em estudos retrospectivos que avaliam a eficácia da an-
tibioticoterapia, já que a terapia dupla é frequentemente aplica-
da em casos infecciosos mais graves. A eficácia da terapia dupla 
nas infecções enterocócicas em estudos clínicos é demonstrada 
principalmente para endocardite enterocócica. Para IAPs de E. 
faecalis e E. faecium não resistentes a monomicrobianos, reco-
mendamos uma combinação de um agente inibidor da síntese de 
parede celular intravenosa (ampicilina ou vancomicina, respec-
tivamente) e adicionar gentamicina como antibiótico sinérgico, 
pelo menos durante as duas primeiras semanas de tratamento, o 
que está de acordo com a literatura anterior [1,5,10,11]. É im-
portante observar que a administração de um aminoglicosídeo 
sistêmico pode aumentar o risco de nefrotoxicidade e ototoxici-
dade [9]. Outras alternativas sugeridas na literatura para serem 
incluídas como um antibiótico sinérgico (em vez de gentamici-
na) são ceftriaxona [12] ou daptomicina [13-15]. 

Curiosamente, também foi sugerido que a rifampicina, em 
combinação com outros antibióticos, pode levar a uma taxa mais 
baixa de falha em IAPs enterocócicas incipientes. Tornero et al. 
identificaram que a administração de rifampicina combinada a 
outros antibióticos estava associada a uma taxa mais baixa de 
falha do que os antibióticos alternativos [16]. Além disso, da-
dos in vitro recentes mostraram que linezolida ou ciprofloxacino 
combinados com rifampicina tiveram melhor atividade contra 
biofilmes enterocócicos do que ampicilina ou ampicilina combi-
nada com rifampicina; portanto, essas combinações são alterna-
tivas potenciais [17]. 

A resistência emergente aos antibióticos, especificamente à 
vancomicina, é um problema desafiador para o tratamento das 
IAPs enterocócicas [5,18]. A resistência mediada por plasmíde-
os à vancomicina foi descrita pela primeira vez em 1986 e, pou-
co depois, vários relatos de espécies de Enterococcus resistentes 
à vancomicina (ERV) apareceram na literatura [19]. As espécies 
de ERV são fenotipicamente e genotipicamente heterogêneas, e 
entre todos esses fenótipos e genótipos, o fenótipo de resistên-
cia a VanA tem sido investigado com mais frequência [19]. Para 
o ERV, a literatura sugere o uso de linezolida (com ou sem rifam-
picina) [17] ou daptomicina [1,20]. Embora a resistência à line-
zolida tenha sido reportada, felizmente não há relato de espécie 
emergente de Enterococcus resistente à daptomicina [21-24]. 

As infecções polimicrobianas são difíceis de tratar, pois a 
administração de vários antibióticos é frequentemente necessá-
ria [25]. Para infecções polimicrobianas, a cobertura de amplo 
espectro deve ser executada. A literatura é escassa sobre o uso 
de antibióticos orais para pacientes com IAP enterocócica poli-
microbiana, e não se sabe se um antimicrobiano oral pode ser 
usado para o tratamento bem-sucedido desses pacientes. 

A revisão da literatura disponível revelou que houve uma 
alta variabilidade da duração do tratamento com antibióticos 
para infecções enterocócicas e falta de análise sobre a duração 
do tratamento nos estudos acima. No estudo de Kheir et al., a 
duração do antibiótico de cada paciente foi listada, e a maioria 
dos pacientes tinha seis semanas de tratamento com antibióticos 
(embora o intervalo fosse amplo: de 4 a 36 semanas de duração) 
[1]. Duijf et al. reportaram três meses de tratamento com antibi-
óticos, resultando em 66% dos pacientes retendo seus implantes 
[26]. Isso pode sugerir que um tratamento antibiótico mais lon-
go pode ser benéfico em IAPs enterocócicas; no entanto, mais 
estudos são necessários neste domínio. 

Com base na literatura disponível e em nossa experiência, 
recomendamos que os pacientes com IAPs enterocócicas sejam 
tratados com 6-12 semanas de agentes antimicrobianos, prefe-
rencialmente de forma combinada. 
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QUESTÃO 9: Quais são as indicações para a utilização de fosfomicina, tigeciclina e daptomicina, 
em vez de outros antibióticos ou em conjunto com outros antibióticos, para o tratamento de in-
fecções articulares periprotéticas (IPSs)? 

RECOMENDAÇÃO - DAPTOMICINA: A daptomicina é um tratamento alternativo para pacientes com IAP causada por Staphylococcus 
aureus resistente à meticilina (SARM). 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

RECOMENDAÇÃO - FOSFOMICINA: Embora não exista experiência clínica do uso de fosfomicina em IAPs, ela pode ser considerada 
em infecções causadas por bactérias Gram-positivas resistentes a múltiplas drogas (GP-RMD) ou bactérias Gram-negativas (BGN), como 
parte de um tratamento combinado com daptomicina, rifampicina ou tigeciclina quando o microrganismo é suscetível. A daptomicina é 
um tratamento alternativo para pacientes com IAP causada por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (SARM). 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

RECOMENDAÇÃO - TIGECICLINA: A tigeciclina pode ser considerada para o tratamento de GP-RMD ou BGN como parte de um trata-
mento combinado quando o microrganismo é suscetível.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 86%, Discordam: 4%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA 

Daptomicina 
A daptomicina é um lipopeptídeo cíclico com atividade 

bactericida dependente de concentração contra microrganis-
mos gram-positivos. É extremamente ativo contra Staphylococ-
cus aureus, Staphylococcus coagulase-negativo, Enterococcus fa-
ecalis e Enterococcus faecium, incluindo bactérias planctônicas 
e hospedadas em biofilme [1]. A daptomicina combinada com 
a gentamicina demonstrou ter atividade sinérgica no S. aureus 
intracelular. Além disso, a daptomicina parece exibir atividade 
contra bactérias da fase estacionária dentro de um biofilme [2-
4]. Vários modelos animais com infecção por corpo estranho 
demonstraram uma alta taxa de sucesso com daptomicina, mas 
sempre em combinação com rifampicina [5,6]. 

Desde a sua comercialização, várias séries de casos e um en-
saio clínico avaliaram a eficácia da daptomicina em IAPs (Tabela 
1). A primeira descrição [7] incluiu 12 pacientes que receberam 
4 mg/kg de daptomicina em monoterapia, com uma taxa de su-
cesso de 45,5%. Além disso, dos cinco pacientes considerados 
como sucesso, apenas um reteve o implante com terapia supres-
siva oral. Byren et al. [8] realizaram um estudo prospectivo, ran-
domizado e controlado em IAPs tratadas com substituição em 
dois estágios para avaliar a segurança e a eficácia de 6 ou 8 mg/
kg de daptomicina em monoterapia por seis semanas em com-
paração com o padrão de tratamento (vancomicina, teicoplanina 
ou penicilina semissintética). Um total de 75 pacientes foi inclu-
ído e as taxas de sucesso clínico foram maiores nos grupos com 
daptomicina do que no grupo de controle (58,3% para 6 mg/

kg de daptomicina vs. 60,9% para 6 mg/kg de daptomicina vs. 
38,1% para os elementos comparativos). A frequência de even-
tos adversos foi semelhante nos dois grupos; entretanto, 16% e 
22% dos pacientes com doses de 6 mg/kg e 8 mg/kg de daptomi-
cina apresentaram níveis aumentados de creatinofosfoquinase 
(CPK) (>500 U/L) vs. 8% no grupo de controle.

Em um estudo retrospectivo, Corona et al. [9] descreveram 
20 pacientes com IAP que receberam uma dose média de dap-
tomicina de 6 mg/kg / dia por um período médio de 44,9 dias. 
Quatorze pacientes foram avaliados e quatro receberam rifam-
picina (28,6%). A taxa de remissão foi maior do que em estudos 
anteriores (78,6%) e todos os pacientes tratados com rifampi-
cina (incluindo três com IAPs agudas tratadas com desbrida-
mento, antibióticos e retenção de implantes (DARI)) estavam 
em remissão. Deve ser destacado que efeitos colaterais graves 
ocorreram em dois pacientes (10%) que receberam daptomicina 
sem rifampicina e ambos necessitaram de internação na UTI. 
Um desenvolveu uma pneumonia eosinofílica induzida pela 
daptomicina e o outro desenvolveu uma rabdomiólise grave com 
insuficiência renal aguda. Por essa razão, os autores recomenda-
ram um monitoramento rigoroso dos sintomas de miopatia com 
um acompanhamento semanal da creatinina sérica. Além disso, 
Jugun et al. [10] avaliaram prospectivamente 16 pacientes com 
uma infecção osteoarticular tratados com 8 mg/kg / dia de dap-
tomicina mais 600 mg de rifampicina por uma duração média de 
três semanas. Apenas seis tiveram uma IAP, mas não ocorreram 
eventos adversos, documentados clínica ou laboratorialmente, 
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que exigissem o ajuste ou a interrupção da terapia com daptomi-
cina. Todos os pacientes estavam em remissão após uma média 
de 15,8 (variação de 12,4-30) meses de acompanhamento. Lo-
ra-Tamayo et al. [11] realizaram um estudo multicêntrico re-
trospectivo para avaliar a eficácia e segurança de um tratamento 
de 6 semanas de daptomicina a 10 mg/kg mais rifampicina em 
20 pacientes com IAP estafilocócica aguda tratada com DARI. 
Os resultados foram comparados com 44 controles históricos 
semelhantes com IAP causada por estafilococos resistentes a 
fluoroquinolonas. A taxa de falha clínica foi de 50% no grupo 
da daptomicina vs. 34% nos controles históricos (p = 0,265) e 
29% e 30% apresentaram falha microbiológica, respectivamente. 

Malizos et al. [12] avaliaram todos os pacientes com infec-
ção osteoarticular coletados retrospectivamente do estudo Eu-
ropean Cellicin® Outcomes Registry and Experience (EU-CORE) 
que registrou dados de resultados reais de pacientes que recebe-
ram daptomicina. Dos 638 pacientes, 432 (67,7%) apresentavam 
osteomielite e 206 (32,3%) infecção por aparelho ortopédico. 
Mais de 75% dos pacientes receberam ≥ 6 mg/kg de daptomi-
cina durante uma mediana de 16 dias (variação de 1-176) para 
infecções de aparelhos ortopédicos. A taxa de remissão foi de 
81,8% em geral e 85% em pacientes com IAP. Infelizmente, os 
dados sobre o tipo de infecção (aguda ou crônica), a taxa de Sta-
phylococcus aureus resistente à meticilina (SARM) e o tratamen-

to cirúrgico não foram reportados. No geral, os eventos adversos 
foram reportados em 78 (12,2%) pacientes, sendo graves em 39 
(6,1%) e exigindo a interrupção do tratamento em 35 (5,5%). 
O relatório mais recente é uma descrição retrospectiva de 16 
pacientes tratados com altas doses de daptomicina (8,3 mg/kg 
por dia) em monoterapia durante uma mediana de 14 dias [13]. 
Após esse período, todos os pacientes receberam antibióticos 
orais durante uma mediana de 35 dias. As combinações de anti-
bióticos orais incluídos foram sulfametoxazol/trimetoprim mais 
rifampina ou ácido fusárico mais rifampina. O estudo incluiu 5 
pacientes com IAP aguda tratada com DARI e 11 com IAP crô-
nica tratada com substituição em dois estágios. É importante 
destacar a alta porcentagem de S. aureus resistente à meticilina 
(SARM) (62,5%) e a alta taxa de remissão (87,5%). Especifi-
camente, houve uma falha nas IAPs agudas (20%) e uma entre 
as crônicas (9%), ambas devido a SARM. Não foram relatados 
eventos adversos graves. 

Em conclusão, um ensaio clínico mostrou que a daptomi-
cina a 6 ou 8 mg/kg por seis semanas teve uma taxa de cura 
maior do que a monoterapia com teicoplanina, vancomicina ou 
penicilina semissintética. No entanto, os dados clínicos sugerem 
que ≥ 14 dias de daptomicina em monoterapia estão associados 
a eventos adversos (principalmente a elevação de CPK). Em 
contraste, outros estudos clínicos que combinaram daptomicina 

Rao 2006
[7] 

Byren 
2012 [8]
 

Corona 
2012 [9]

Jugun 
2013 [10]
 

Lora-
Tamayo 
2014 [11]

Chang 
2017 [16] 

P

ECR

R

P

R

R

12/
5 Agudas 
precoces/DARI
7 Crônicas/ 
2Tempos

75/ Crônicas/ 2 
Tempos

20/
8 Agudas 
precoces/5 DARI, 
3 em 2 Tempos
12 Crônicas/ 9 em 
2 tempos, 3 em 1 
Tempo

16 Infecções 
osteoarticulares (6 
IAPs)

20 Agudas 
preoces/DARI

16/
5 Agudas 
precoces/DARI
11 Crônicas/ 
2Tempos

4 mg/Kg, 
6 semanas

 
6mg/kg vs 
8mg/Kg vs 
controle, 
6 semanas

6,6 mg/Kg 
(Mediana), 
6,4 semanas

8,15mg/Kg 
(mediana) + 
Rifampicina 
600mg/dia, 
7,3 (2-17) 
semanas

10mg/Kg + 
Rifampicina 
600mg/dia, 
6 semanas

8,3mg/Kg
2 semanas

9 (7-13)

5-7

20 (12-41)

15,8 
(12,4-30)

25 
(24,4-32,3)

27

7/12 (58,3)

3/25 (12)
7/24 (30,4)
3/25 (12)

1/14 (7,1)

3/6 (50)

10/18 
(55,5)

10/16 
(62,5)

5/11 (45,5)

6mg/Kg:14/24 (58)
8mg/Kg:14/23 (61)
Controle:8/21 (38)

Agudas:5/6 (83,3)
Crônicas:5/7 (71,4)

Remoção total ou 
parcial: 3/3 (100)
DARI: 3/3 (100)

Daptomicina + 
Rifampicina: 9/18 (50)
Controle: 15/44 
(34)

2 Tempos: 10/11 
(91)
DARI: 4/5 (80)

0

0

Sim:8 (40) 

Não:12 (60)

16 (100%)

20 (100%)

0

0

CPK > 500U/L
6mg/Kg: 16%
8mg/Kg:21,7%
Controle:8%

CPK:1 (12,5)

CPK1 (8,3) 
Pneumonia 
Eosinofílica:1 (8,3)

0

Rabdomiólise:
1 (5)

0

TABELA 1. Sumário da experiência clínica com Daptomicina em IAPs, incluindo series com mais de cinco casos.  

P, Coorte Prospectiva; ECR, Estudo controlado randomizado; Coorte Retrospectiva, IAPs, Infecções articulares periprotéticas; 
MRSA, S aureus resistente à meticilina; DARI, Desbridamento antibiótico e retenção do implante.
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com rifampicina não observaram problemas com eventos adver-
sos mesmo após 14 dias de tratamento e doses até 10 mg/kg. Es-
tes dados sugerem que a rifampicina pode reduzir a concentra-
ção sérica de daptomicina (substrato da glicoproteína-P), mas 
mais dados são necessários para sustentar essa hipótese [13]. 
Por outro lado, um curto período de dosagem alta (≥ 8 mg/kg) 
de daptomicina sem rifampicina nas duas primeiras semanas de 
tratamento, seguido por uma combinação oral de rifampina, pa-
rece ser bem tolerado e associado a um bom resultado. Dados 
recentes mostram que a adição de daptomicina a floxacilina ou 
cefazolina pode gerar sinergia, conforme demonstrado por estu-
dos in vitro e modelos animais experimentais [5,14]. Esta com-
binação é promissora para evitar o uso de rifampicina durante as 
primeiras 1-2 semanas de tratamento antibiótico e para reduzir 
o risco de seleção de mutantes resistentes à daptomicina [15]. 

Fosfomicina 
A fosfomicina tem um espectro amplo, incluindo GP-RMD 

e microrganismos Gram-negativos (GN), uma atividade bacteri-
cida dependente do tempo e é mantida em pH baixo e em anae-
robiose [17-19]. A fosfomicina tem uma alta penetração óssea 
(relação osso:soro de 43%), alcançando concentrações acima da 
concentração inibitória mínima (CIM) para a maioria das bac-
térias suscetíveis [20]. Existem três apresentações: fosfomicina 
de sódio para administração intravenosa e trometamol e sal de 
cálcio para administração oral. Infelizmente, a biodisponibilida-
de oral é menor que 20% para o sal de cálcio e menor que 40% 
para o trometamol. Portanto, apenas antibióticos intravenosos 
são recomendados para o tratamento de infecções ósseas [21]. 

Contra GPs, a fosfomicina demonstrou uma potente ativida-
de sinérgica in vitro contra SARM em combinação com beta-lac-
tâmicos, daptomicina e linezolida. Além disso, em uma infecção 
experimental por corpo estranho, fosfomicina combinada com 
daptomicina ou rifampicina foram o segundo e terceiro trata-
mentos com a mais alta taxa de cura (definida como a porcen-
tagem de erradicação do implante) apenas atrás da daptomicina 
mais rifampicina e isso foi corroborado por outros autores [22-
26]. No entanto, não existem dados clínicos que suportem a efi-
cácia da fosfomicina no tratamento de IAP devido à GP. 

A fosfomicina tem atividade bactericida em combinação 
com carbapenêmicos e colistina contra Klebsiella pneumoniae 
produtora de carbapenemase [27,28]. Corvec et al. [29] avalia-
ram a atividade da fosfomicina e da tigeciclina isoladamente ou 
combinadas com outras drogas contra beta-lactamase de espec-
tro estendido (ESBL - extended-spectrum beta-lactamase) produ-
zidas por cepas de Escherichia coli em um modelo de infecção 
por corpo estranho. A fosfomicina foi o único agente individual 
para o qual a erradicação de E. coli das celas foi alcançada e a 
combinação que apresentou a maior atividade anti-biofilme foi 
fosfomicina mais colistina, sugerindo que a fosfomicina deve ser 
considerada no tratamento de BGN-RMD suscetível a cepas de 
fosfomicina. Deve ser observado que a fosfomicina pode dimi-
nuir a nefrotoxicidade dos aminoglicosídeos que, em algumas 
ocasiões, são a única droga ativa [30]. Embora não exista ex-
periência clínica com o uso de fosfomicina em IAPs devido à 
BGN, ela deve ser considerada em infecções devido à BGN-RMD 
como parte de um tratamento combinado quando o microrga-
nismo é suscetível. 

Tigeciclina 
A tigeciclina é ativa contra GP e GN (exceto Pseudomonas), 

incluindo enterococos resistentes à vancomicina, estafilococos 
RM, produtores de ESBL, Enterobacteriaceae produtora de car-
bapenemase (PC) e Acinetobacter spp. A tigeciclina demonstrou 
atividade sinérgica contra Enterococcus spp combinada com ri-
fampicina e com amicacina ou colistina contra algumas RMD-
-Enterobacteriaceae spp, Acinetobacter baumanii ou Stenotropho-
monas maltophilia [31]. Dados de modelos de infecção de corpo 

estranho devido a SARM mostraram que a tigeciclina em mono-
terapia teve resultados semelhantes à vancomicina e em combi-
nação com rifampicina foi tão eficaz quanto à vancomicina com 
rifampicina. Ambas as opções evitam a seleção de mutantes re-
sistentes à rifampina [32,33]. Um estudo recente em voluntários 
saudáveis submetidos a cirurgia ortopédica eletiva demonstrou 
uma boa penetração óssea após múltiplas doses de tigeciclina 
(relação osso:soro de 4) [34]. 

A experiência clínica em osteomielite com tigeciclina foi 
documentada em 13 casos, com sucesso em 85%, mas apenas 
um caso foi associado a um implante ortopédico. Na IAP, o nível 
de evidência é limitado a alguns relatos de casos [35]. Vila et 
al. descreveram três pacientes com IAP precoce de artroplastia 
total de quadril devido a SARM com A. baumannii tratada com 
desbridamento, retenção de implante e alta dose de tigeciclina 
(100 mg a cada 12 horas) [36]. Todos os pacientes receberam 
colistina simultaneamente durante uma média de 8,7 dias e exi-
giram pelo menos um desbridamento adicional, mas todos esta-
vam assintomáticos após uma mediana de 2,5 anos. A principal 
limitação para o uso prolongado de tigeciclina é a alta freqüência 
de náuseas e vômitos. Vila et al. diluíram tigeciclina em 400 mL 
de dextrose e administraram o medicamento com uma taxa de 
infusão lenta, a fim de reduzir os eventos adversos, e a terapia 
foi bem tolerada. 

Em contraste, de Sanctis avaliou três pacientes com IAP de-
vido a K. pneumoniae resistente a carbapenêmicos com resulta-
dos insatisfatórios [37]. Todas eram infecções polimicrobianas, 
exigiram múltiplas cirurgias e tratamentos complexos de antibi-
óticos, incluindo tigeciclina (dois casos em monoterapia e um 
combinado com amicacina primeiro e com colistina posterior-
mente). As próteses foram removidas em dois casos, mas esses 
pacientes morreram, e aquele que sobreviveu precisou de am-
putação do membro para sobrevivência. Além disso, mutantes 
resistentes à colistina e amicacina foram selecionados durante 
o tratamento com antibióticos, no entanto, a dose de tigeciclina 
não foi reportada. Além disso, Asseray et al. descreveram quatro 
pacientes com IAP devido a GP-RMD tratados com remoção de 
implante e tigeciclina durante uma mediana de 105 dias (inter-
valo de 90 a 150) [38]. Além disso, dois pacientes receberam 
tratamento concomitante com fosfomicina e um com linezolida. 
Todos os pacientes, exceto um (75%) estavam em remissão após 
uma média de 20,2 (intervalo de 14 a 32) meses de acompanha-
mento. Apenas um paciente tratado com tigeciclina mais fosfo-
micina apresentou um evento adverso moderado com anemia e 
trombocitopenia, o que não foi definitivamente atribuído à tige-
ciclina; no entanto, a dose de tigeciclina não foi especificada. A 
justificativa para aumentar a dose (100 mg/12 h) baseia-se nas 
suas propriedades farmacodinâmicas (a área sob a curva para a 
concentração inibitória mínima (AUC/MIC) é o parâmetro mais 
preditivo relacionado com a eficácia clínica e microbiológica), 
a presença de biofilmes e o perfil multirresistente do organis-
mo envolvido [39]. Mais estudos clínicos e análises são neces-
sários, mas a tigeciclina deve ser considerada para o tratamento 
de BGN ou GP-RMD como parte de um tratamento combinado 
quando o microrganismo é suscetível. 
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JUSTIFICATIVA
O tratamento das infecções articulares periprotéticas 

(IAPs), pela artroplastia de revisão em dois tempos, continua 
sendo uma estratégia de tratamento amplamente utilizada, com 
taxas de sucesso que variam de 72 a 94% [1-6]. O uso de um 
regime antibiótico após o explante inicial e a inserção de um 
espaçador com antibiótico é comum; entretanto, o tempo e a via 
ideais da administração de antibióticos ainda precisam ser de-
terminados. Assegurar a identificação do(s) organismo(s) antes 
da antibioticoterapia é essencial para o tratamento adequado. 
Estudos anteriores mostraram que pacientes com cultura negati-
va que atendem aos critérios da Musculoskeletal Infection Society 
(MSIS) são difíceis de tratar e têm sido associados a 4,5 vezes 
mais risco de reinfecção quando comparados aos pacientes em 
que um organismo foi identificado por cultura [5]. 7]. Em um 
estudo recente, pacientes com cultura negativa que atenderam 
aos critérios da MSIS foram investigados usando sequenciamen-
to de nova geração e um organismo foi identificado em 81,8% 
das amostras, sendo a maioria organismos de baixa virulência 
[8]. Entender o (s) organismo (s) infectante (s), os padrões de 
virulência e suas suscetibilidades antibióticas por região são as-
pectos críticos para a seleção bem-sucedida e a duração escolhi-
da dos antibióticos. 

A literatura não encontrou resultados em que a antibioti-
coterapia prolongada além de seis semanas aumente significa-
tivamente as taxas de sucesso, e pode aumentar a taxa de com-
plicações e despesas relacionadas a antibióticos [9-11]. Muitos 
estudos publicados relataram taxas de sucesso que variam de 
88 a 100% com uma combinação de administração antibiótica 
oral e intravenosa (IV) de seis semanas ou menos [6,12–18]. 
Bernard et al. identificaram que a taxa de cura não foi melhor 
com 12 semanas de antibióticos em comparação com 6 semanas 
para 144 IAPs de joelho e quadril, incluindo 74 artroplastias de 
ressecção [10]. A terapia antibiótica intravenosa mediana foi de 
10 dias nos pacientes tratados com substituição em dois tempos 
neste estudo [10]. Hsieh et al. avaliaram o uso de um total de 
4-6 semanas de antibioticoterapia intravenosa em comparação 
com uma semana de antibioticoterapia parenteral em 99 pacien-
tes com artroplastia total do quadril (ATQ) com revisão em dois 
tempos [14]. Eles identificaram uma taxa de cura da infecção de 
91% no final do seguimento, nos pacientes tratados durante 4-6 
semanas de antibioticoterapia, e uma taxa de cura de 89% em 
pacientes tratados por uma semana [14]. O tratamento de or-
ganismos resistentes aos antibióticos por mais de seis semanas 
também não demonstrou melhores resultados. Em um estudo 
retrospectivo, pacientes submetidos a artroplastia total de joe-

lho (ATJ) com infecção articular periprotética (IAP) infectados 
por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina e organismos 
estreptocócicos tiveram taxas de sucesso semelhantes com 
antibioticoterapia intravenosa por menos de seis semanas em 
comparação a mais de seis semanas, quando tratados com uma 
substituição de dois estágios [13]. 

Pelo nosso conhecimento, nenhum estudo publicado com-
parou a eficácia dos antibióticos somente por via oral versus 
somente intravenosa após a artroplastia de ressecção, mas um 
estudo atual foi iniciado [19]. Assim, o tratamento antimicro-
biano é principalmente iniciado com antibióticos intravenosos, 
a fim de atingir rapidamente as concentrações adequadas local-
mente. Uma vez que este cenário pós-operatório inicial tenha 
melhorado, a mudança para tratamentos com antibióticos orais 
é considerada. No entanto, um número crescente de clínicos e 
cirurgiões está usando uma abordagem combinada de antibió-
ticos intravenosos e orais após a artroplastia de ressecção, in-
cluindo alguns que usam rifampicina como um medicamento 
associado [20-22]. Darley et al. descreveram sucesso em uma 
pequena série de ATQs infectadas com o uso de uma mediana de 
14 dias de antibióticos intravenosos (variação de 12 a 28 dias) 
seguidos por antibióticos orais por uma mediana de 6 semanas 
(variação de 2 a 25 semanas) antes da reimplantação do segundo 
estágio, muitas vezes combinada com rifampicina [21]. Bassetti 
et al. descreveram sucesso com uma “estratégia de Udine” após 
a artroplastia de ressecção, particularmente para IAPs gram-po-
sitivas onde um glicopeptídeo/ lipopeptídeo intravenoso mais 
rifampicina é usado por duas semanas seguido por quatro se-
manas de linezolida oral, e a terapia foi interrompida em seis 
semanas, caso duas medições dos níveis semanais de proteína 
C reativa (PCR) estivessem normais [20]. Atualmente, a Infec-
tious Diseases Society of America (IDSA) recomenda de 4 a 6 
semanas de terapia antimicrobiana oral altamente biodisponí-
vel ou intravenosa para agentes patogênicos específicos após a 
artroplastia de ressecção com uma recomendação A-II [23]. No 
entanto, muitos membros do painel usariam seis semanas de te-
rapia para organismos mais virulentos, como S. aureus [23]. Da 
mesma forma, uma diretriz italiana recomenda que após a artro-
plastia de ressecção, antibióticos sejam administrados por 2-3 
semanas por via parenteral e 5-6 semanas por via oral e que seja 
considerada terapia intravenosa de 6 semanas sem qualquer ma-
terial estranho retido para microrganismos de difícil tratamento 
[24]. Além disso, diretrizes recentes da Sociedade Espanhola de 
Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica são semelhantes às 
diretrizes anteriores da sociedade e recomendam de 4 a 6 sema-
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nas de antimicrobianos orais altamente biodisponíveis ou intra-
venosa para agentes patogênicos específicos após a artroplastia 
de ressecção [25]. 

Em conclusão, não há consenso sobre a duração exata ou 
via da antibioticoterapia em pacientes submetidos à artroplas-
tia de ressecção. O uso de antibioticoterapia por 4-6 semanas 
após a artroplastia de ressecção é suportado por estudos atuais e 
sociedades de doenças infecciosas. Embora algumas evidências 
sugerem que uma duração ainda mais curta pode ter a mesma 
eficácia, pesquisas adicionais serão necessárias. Uma duração 
limitada da antibioticoterapia intravenosa pode ser indicada iso-
ladamente, em conjunto com antibióticos orais, ou seguida por 
antibióticos orais, se antibióticos orais específicos para organis-
mos, altamente biodisponíveis, estiverem disponíveis para trata-
mento contínuo e se acordados após discussão por uma equipe 
multidisciplinar.
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JUSTIFICATIVA
As IAPs estão entre as mais devastadoras complicações após 

a artroplastia do quadril ou joelho e estão associadas com morbi-
dade e mortalidade significativas [1-3]. Várias técnicas têm sido 
usadas para o tratamento desta complicação, sendo uma delas 
a reconstrução em dois tempos, com a inserção de espaçado-
res impregnados com antibiótico, seguida por antibioticoterapia 
direcionada. Hanssen et al reportaram uma taxa de sucesso de 
90% com a substituição protética em dois tempos [4]. Estudos 
mais recentes têm mostrado maiores taxas de falhas com esta 
modalidade de tratamento devido à reinfecção, seja pelo mesmo 
ou um novo microrganismo [5-7].

Para abordar a questão, se o tratamento antibiótico após a 
cirurgia de reimplantação tem algum efeito na taxa de falha sub-
sequente, nós conduzimos uma extensa busca na literatura. Após 
a remoção de duplicatas, 11 artigos foram encontrados. Após a 
leitura dos resumos, 52 artigos adicionais foram excluídos. Os 59 
artigos remanescentes foram revisados, entre os quais 3 publi-
cações científicas originais compararam um curso estendido de 
antibióticos pós-operatórios após a troca em dois tempos.

Todos os três artigos são atuais, com datas de publicações 
entre 2011 e 2016. As populações de estudo variaram entre 
66-107 pacientes. O estudo de melhor qualidade foi um en-
saio multicêntrico controlado, randomizado. Dois estudos re-
trospectivos avaliaram o uso de antibióticos profiláticos após a 
reimplantação. Zywiel et al seguiram duas coortes de pacientes 
após a revisão de artroplastia de joelho, em dois tempos. 28 pa-
cientes receberam antibióticos orais, em média 33 dias (28-43 
dias), após o procedimento de reimplantação, e 38 pacientes 
receberam antibióticos pós-operatórios intravenosos por 24-72 
horas, como profilaxia padrão. Os pacientes foram seguidos por 
um período de 12 meses e avaliados para reinfecção. Os auto-
res encontraram que o risco de reinfecção com a antibioticos 
orais com duração estendidos foi de 4%, comparada com 16% 
no grupo controle que receberam antibióticos perioperatórios 
de rotina. O único paciente reinfectado na coorte de profilaxia 
oral apresentava uma infecção por Staphylococcus auresus resis-
tente à meticilina, já presente no primeiro tempo da revisão. Por 
outro lado, uma variedade de microrganismos de baixa virulên-
cia foram causa de reinfecção no grupo que recebeu a profilaxia 
intravenosa de curta duração. Num estudo do mesmo grupo que 
examinou pacientes tratados para IAPs do quadril, Johnson et 
al encontraram uma taxa de reinfecção de 13,6% no grupo de 
antibióticos perioperatórios padrão, comparado com 0% nos pa-
cientes tratados com antibióticos orais por 14 dias após a troca 
em dois tempos [9].

Há um ECR que reporta o uso de antibioticoprofilaxia oral 
estendida após a reimplantação [10].  Este estudo multicêntrico, 
randomizou pacientes para receberam 3 meses de antibióticos 
orais ou antibióticos profiláticos intravenosos por até 72 horas. 
Este estudo incluiu um total de 107 pacientes ao serem subme-
tidos ao segundo tempo da revisão em dois tempos de quadril 

ou joelho para IAP, que respeitavam os critérios diagnósticos 
da Sociedade de Infecção Musculoesquelética (MSIS) durante o 
primeiro tempo, e com culturas negativas no segundo tempo. A 
taxa de reinfeção foi de 19% no grupo controle e de 5% no gru-
po de tratamento (p=0,0162). Oito das nove infecções no grupo 
controle e uma das três no grupo de antibiótico oral estendi-
do a infecção se deu por um novo microrganismo. Na coorte de 
antibiótico oral, três pacientes tiveram que interromper o uso 
do antibiótico devido aos eventos adversos. Três pacientes adi-
cionais apresentaram reações adversas menores, tais como rush 
cutâneo ou infecções por fungos; contudo, continuaram com o 
tratamento antibiótico oral, a despeito destes efeitos colaterais.

Pela literatura disponível, há evidência moderada que sugere 
a duração de 3 meses de antibióticos orais, após a reimplantação 
na troca em dois tempos, pode reduzir a taxa de falhas precoces 
devido às reinfecções. Estudos que avaliem o papel da supressão 
antibótica em curto e longo tempo são necessários, uma vez que 
o único estudo randomizado não reportou um período comple-
to de dois anos em todos os pacientes incluídos. Além disso, é 
importante observar que houve algumas questões quanto à ad-
ministração dos antibióticos e alguns pacientes descontinuaram 
seu uso. A administração de antibióticos, sob quaisquer circuns-
tâncias, precisa ser avaliada pesando-se os possíveis prejuízos ao 
paciente em termos de eventos adversos e danos à sociedade em 
termos de custo e de seu potencial em provocar o aparecimento 
de organismos resistentes.
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QUESTÃO 2: A profilaxia antibiótica oral estendida, após a reimplantação, reduz o risco de falha 
futura? Se sim, que tipo de antibiótico deve ser administrado e por quanto tempo? 

RECOMENDAÇÃO: Possivelmente. Há evidências emergentes que a administração de antibióticos orais por 3 meses direcionados ao 
organismo infectante inicial, após a reimplantação, reduz o risco de falha precoce secundária à infecção articular periprotética (IAP). 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 76%, Discordam: 18%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)
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QUESTÃO 3: Qual o período ideal da mudança da antibiocoterapia intravenosa (IV) para agentes 
orais após a artroplastia de ressecção como parte da revisão em dois tempos?  

RECOMENDAÇÃO: Não há evidência que suporte a terapia oral com antibiótico como uma escolha adequada que seja patógeno especí-
fica e altamente biodisponível, após a artroplastia de ressecção, durante o tratamento em dois tempos para IAPs, após um período inicial 
de terapia antibiótica, de pelo menos 5-7 dias. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 83%, Discordam: 14%, Abstenção: 3% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
A artroplastia de substituição em dois tempos é usada no 

tratamento das IAPs em pacientes que não são elegíveis para 
a substituição em um tempo, estão em condições clinicas para 
receber cirurgias múltiplas e caso o cirurgião considere que a 
artroplastia de substituição é possível [1]. Um passo importante 
na artroplastia de substituição inclui a administração da terapia 
antimicrobiana sistêmica. O tempo e o modo de administração 
ideais do antimicrobianos sistêmicos tem sido objeto de inúme-
ros estudos, com nenhuma recomendação definitiva.

Muitos estudos recomendam 4 a 6 semanas de antimicrobia-
nos patógeno-específicos, intravenosos, ou altamente biodispo-
níveis via oral em pacientes com IAPs, submetidos ao tratamen-
to em dois tempos [1-3]. As IAPs são usualmente tratadas com 
antibióticos IV de modo a se obter a concentração plasmática 
ideal em período de tempo mais curto possível. Este método 
pressupõe o acesso vascular, intravenoso, que pode estar asso-
ciado a infecções e doenças tromboembólicas [4]. A mudança 
para a terapia oral é menos invasiva para o paciente, reduz o im-
pacto financeiro e reduz a permanência hospitalar. Pelos moti-
vos elencados acima, a antibioticoterapia via oral tem se tornado 
interessante em pacientes elegíveis para sua utilização.

Atualmente, não existe nenhum estudo de alta qualidade, 
que compara diferentes durações do regime IV inicial. Um curso 
inicial curto da terapia IV pode reduzir a carga bacteriana e o 
risco de surgimento de resistência bacteriana [5-7]. A mudança 
para a terapia oral para completar o curso de tratamento, tem 
se mostrado efetiva. Darley et al. mostraram que 10-14 dias de 
tratamento antibiótico IV seguido por 6-8 semanas via oral teve 
sucesso em 17 pacientes submetidos à revisão em dois tempos 
para o tratamento de IAP do quadril [8]. Ciriviri et al. e Ascione 
et al. mostraram alta taxa de sucesso com um método similar 
[9,10]. Estudos também têm mostrado sucesso com 5-7 dias de 
antibioticoterapia IV, seguida por via oral [11-13]. A queda dos 
níveis séricos de Proteína C-Reativa foi usada para guiar o tempo 
até a mudança de regime, em um estudo. Estudos observacionais 
usando somente um curso curto de antibiótico IV em pacientes 
com espaçadores de cimento também tem sido reportado com 
sucesso [15,16]. Ressalte-se que no tratamento da osteomielite 
crônica em adultos, uma revisão Cochrane de 5 pequenos estu-
dos de 180 pacientes com infecção óssea ou articular, mostro 
não haver benefício da terapêutica IV quando comparada à via 

oral [17].
Ensaios clínicos prospectivos, controlados e randomizados, 

que examinem o papel da antibioticoterapia oral na infecção 
osteoarticular, são necessários. Os resultados, recentemente 
publicados, do ensaio OVIVA (sigla em inglês para tratamento 
antibiótico oral vs intravenoso para infecções ósseas e articula-
res), prestou uma importante contribuição. Este estudo de gru-
po paralelo, randomizado (1:1), não cego de não inferioridade, 
conduzido em 30 hospitais do Reino Unido, comparou os tra-
tamentos via oral e IV nas infecções ósseas e articulares. Am-
bos os braços foram tratados por 6 semanas com antibióticos 
via oral, e o braço do tratamento oral foi precedido por 7 dias 
ou menos de tratamento IV. Um estudo piloto de 228 partici-
pantes, concluiu em 2003, sobre a necessidade de extensão para 
estudos multicêntricos. A análise final de 1.015 pacientes con-
cluiu que a antibioticoterapia oral foi não inferior a terapia IV, 
quando usada durante as primeiras 6 semanas de tratamento de 
infecções ósseas e articulares, quando analisadas pelas falhas do 
tratamento dentro de um ano da randomização [18]. O estudo 
inclui 302 participantes submetidos à artroplastia de ressecção 
ou remoção do implante. Ainda, um estudo prospectivo que ava-
liou a antibioticoterapia oral estendida após o segundo tempo 
(reimplantação), mostrou uma taxa reduzida de reinfecção [19].

Na viabilidade de antibióticos orais de boa penetração tis-
sular e alta biodisponibilidade, a estratégia de um curso inicial 
curto de antibióticos IV, seguido por terapia oral patógeno-es-
pecífica, deve ser considerado após a artroplastia de ressecção 
no tratamento em dois tempos. Estudos prospectivos adicionais 
comparando os resultados com a terapia IV estendida pode aju-
dar no esclarecimento do período ideal da transição. Contudo, 
com base na evidência disponível, parece que a administração 
oral de antimicrobianos, pelo menos após um período curto de 
tratamento IV, é uma opção viável no tratamento de alguns pa-
cientes com IAPs, e portanto deve ser considerada.
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[13] Bernard L, Legout L, Zürcher-Pfund L, Stern R, Rohner P, Peter 
R, et al. Six weeks of antibiotic treatment is sufficient follow-
ing surgery for septic arthroplasty. J Infect. 2010;61:125–132. 
doi:10.1016/j.jinf.2010.05.005. 

[14] Houshian S, Zawadski AS, Riegels-Nielsen P. Duration of postop-
erative anti- biotic therapy following revision for infected knee 
and hip arthroplasties. Scand J Infect Dis. 2000;32:685–688. 
doi:10.1080/003655400459630. 

[15] Whi aker JP, Warren RE, Jones RS, Gregson PA. Is prolonged sys-
temic antibiotic treatment essential in two-stage revision hip re-
placement for chronic gram-positive infection? J Bone Joint Surg 
Br. 2009;91-B:44–51. doi:10.1302/0301-620X.91B1.20930. 

[16] Hart WJ. Two-stage revision of infected total knee replacements 
using artic- ulating cement spacers and short-term antibiotic thera-
py. J Bone Joint Surg Br. 2006;88-B:1011–1015. doi:10.1302/0301-
620X.88B8.17445. 

[17] Conterno LO, Da Silva Filho CR, Lo C. Antibiotics for treating 
chronic osteomyelitis in adults (Review). Cochrane Database 
Syst Rev.2013. doi:10.1002/14651858.CD004439.pub3.www.co-
chranelibrary.com. 

[18] Scarborough M, Li HK, Rombach I, Zambellas R, Walker S, Kumin 
M, et al. Oral versus intravenous antibiotics for the treatment of 
bone and joint infection (Oviva): amulticentre randomised con-
trolled trial. Bone Joint J. 2017;99-B:42–42. 

[19] Frank JM, Kayupov E, Moric M, Segreti J, Hansen E, Hartman C, 
et al. The Mark Coventry, MD, Award: oral antibiotics reduce rein-
fection after two- stage exchange: amulticenter, randomized con-
trolled trial. Clin Orthop Relat Res. 2017;475:56–61. doi:10.1007/
s11999-016-4890-4. 

•   •   •   •   •

Autores: Henk Eijer, Brian de Beaubien, Ian Stockley, Adam Kratky, Bernard Kessler, Kimberly E. Martin, 
Chris Ferry, Michael J. Petrie, Kerri Bell 

QUESTÃO 4: Um período curto de tratamento antibiótico (duas semanas ou menos) pode ser 
considerado após a artroplastia de ressecção para infecções articulares periprotéticas (IAPs) crô-
nicas?  

RECOMENDAÇÃO: Sim. Após um debridamento agressivo e inserção de um espaçador (ou esferas) de cimento com antibiótico (ECA) 
um curso reduzido de menos de duas semanas de antibióticos sistêmicos pode ser considerado.  Muitos estudos mostram resultados 
promissores com taxas de erradicação da infecção comparáveis a quando um curso mais longo de tratamento antibiótico é utilizado. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 64%, Discordam: 32%, Abstenção: 4% (Maioria Simples, Consenso Fraco)

JUSTIFICATIVA
O sucesso para o tratamento das IAPs requer uma inter-

venção cirúrgica adequada com terapia antibiótica adicional. As 
IAPs podem ser tratadas por várias estratégias cirúrgicas que se 
diferenciam pela invasividade, incluindo o debridamento e irri-
gação da prótese infectada, troca em um ou dois tempos, com 
ou sem a introdução de um ECA ou dispositivo estendido, artro-
plastia de ressecção e amputação. Contudo, a duração ideal da 
terapêutica antimicrobiana, intravenosa isolada ou combinada 
IV e oral, ainda não é conhecida. Com a preocupação crescente 
sobre o aparecimento da resistência aos antibióticos e crescen-

tes aumentos dos custos em saúde no mundo todo, cursos mais 
curtos de antibioticoterapia, se igualmente eficaz ao método 
mais tradicional (6-12 semanas), seria uma proposição bastante 
atrativa.

A justificativa para o uso de duração mais curta de antibi-
óticos sistêmicos fundamenta-se na alta concentração local de 
antimicrobianos que pode ser atingida após a eluição a partir do 
cimento ósseo com antibiótico, seja ele na forma de espaçadores 
ou de esferas de cimento. Os níveis tissulares locais estão acima 
da concentração inibitória mínima (CIM) para os organismos 
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infectantes mais comuns [1-3] (Tabelas 1 e 2), e os níveis são 
altos do que aqueles que podem ser obtidos com a administração 
IV isolada.

Ainda que alguns grupos publicassem bons resultados clí-
nicos com o debridamento meticuloso e a combinação da te-
rapêutica local e sistêmica de curto prazo, muitos deles, que 
examinaram o tratamento antibiótico de curta duração entre 
os tempos cirúrgicos, foram estudos de coortes retrospectivas, 
com pequeno número de pacientes. Poucos estudos foram pu-
blicados, nos quais a terapia antimicrobiana teve duração menor 
que duas semanas. Ainda, houve grande heterogeneidade entre 
os estudos na definição de infecção, no tipo de tratamento com 
respeito ao método de debridamento, no tipo de combinação da 
antibioticoterapia IV e ECAs, após a reimplantação. Apesar que 
os resultados pareçam promissores, a heterogeneidade intergru-
pos dificulta a utilização dos estudos como uma evidência coleti-
va para suportar o tratamento antibiótico de curta duração entre 

os tempos cirúrgicos.
Em um estudo controlado, randomizado com pequeno nú-

mero de pacientes que não aderiu às diretrizes Consort, Nelson 
et al. compararam o tratamento entre estágios com esferas de 
cimento com antibiótico, combinado com não mais que 5 dias 
de antibiótico terapia sistêmica entre estágios vs antibioticote-
rapia sistêmica tradicional entre estágios em 26 pacientes tra-
tados para IAPs com revisão em dois tempos. Todos pacientes 
foram reimplantados após 6 semanas do primeiro tempo. Após 
um período de seguimento médio de 32 meses, a erradicação da 
infecção foi de 100% nos grupos tratados com ECA/esferas e 
93% no grupo tratado com antibióticos isolados [4].

Em um estudo de coorte, retrospectivo Makenna et al ava-
liaram a eficácia do curso de 5 dias de vancomicina sistêmica 
entre estágios, combinado com ECA contendo vancomicina, 
gentamicina e tobramicina, após artroplastia de ressecção por 
falha de artroplastia total do joelho (ATJ) devido a IAP em 30 

Azitromicina

Ceftazidima

Ciprofloxacina

Clindamicina

Colistina

Daptomicina

Doxiciclina

Eritromicina

Gentamicina

Linesolida

Piperacilina

Tobramicina

Vancomicina

0,3 - 0,6

<150

2,5 - 4

<0,5

1 - 4 

6 - 10

<10

0,5 - 3

5 - 10

0,5 - 4

5 - 20

5 - 10

25 - 50

600

6400

6400
                  

6400

160 - 4000

2000 - 8000

5120

256 - 1280

1014

64 - 128

64 - >1024

1 - > 256         
4 - > 1024

>8000

2000 - 8000

2560

2560 - 5120

80 - 1280

64 - >1024

160 - 1560

2560

512 x CIM

> 5120

250 - 2000 >8000

1000 - 8000

62,5 - 125

TABELA 1. Amplitude terapêutica e valores da concentração minima de eliminação do biofilme (MBEC) para diferentes antibióticos. 

MBEC: Concentração mínima de eliminação do biofilme; MRSA, S. aureus resistente à meticilina

Antibiótico Pico Terapêutico
(mg/L; µg/mL) S. aureus

MBEC (mg/L; µg/mL)

MRSA P. aeruginosa S. epidermidis E. coli

Masri et al. [8]

Hsieh et al [7]

Anagnostakos et al. [9] 

Fink et al [10]

ECA: 1.2 - 4,8 g de tobramicina e
 1-2 g de vancomicina por pacote de 40 g

ECA:  4 g de vancomicina em pó e
4 g de aztreonam por pacote de 40g

ECA + Esferas:  1 g de gentamicina e
4 g de vancomicina por pacote de 40g

ECA: Mistura pré-preparada

1,25 - 16,97 mg/L

vancomicina: 1538 mg/L; 
aztreonam: 1003,5 mg/L

gentamicina: 115,70 mg/L;
vancomicina: 80,40 mg/L

gentamicina: 50,93 mg/L;
vancomicina: 177,24 mg/L;
clindamicina: 322,29 mg/L

TABELA 2. Pico das concentrações locais de antibiótico pela eluição do cimento

ECA: Espaçador de cimento com antibiótico

Estudo Protocolo do Cimento Pico de Concentrações Articulares
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pacientes consecutivos. Até o tempo de reimplantação (média 
de 16 dias) nenhuma recorrência da infecção foi reportada. Um 
segundo curso de 5 dias de antibióticos sistêmicos foi adminis-
trado após o segundo tempo cirúrgico (de reimplantação). Até o 
seguimento médio de 35 meses, a erradicação da infecção per-
maneceu 100% [2].

Em outro estudo de coorte, retrospectivo, Whittaker et al. 
avaliaram o curso de vancomicina sistêmica de duas semanas 
entre estágios, combinado com ECA contendo vancomicina e 
gentamicina, para IAPs do quadril.  Três pacientes necessita-
ram um debridamento repetido, antes da reimplantação, devido 
à recorrência da infecção (7%). Dos pacientes que receberam 
remimplantação no segundo tempo, 92,7% estavam livres da in-
fecção, em período de sehuimento de 49 meses [5].

Hoad-Reddick et al. reportaram, em um estudo de coorte 
retrospectivo, que incluiu 38 pacientes submetidos à revisão em 
2 tempos com combinação de ECA, ECA-esferas (com vancomi-
cina, gentamicina ou ambos) e antibióticos sistêmicos de largo 
espectro administrados com 8 e 16 horas, com nenhuma dose 
suplementar. A erradicação da infecção após o estágio de reim-
plantação, com um seguimento médio de 56,4 meses, foi de 89% 
[6].

Em um estudo de coorte, retrospectivo, que incluiu 107 pa-
cientes com IAPs do quadril (36 das quais eram IAPs recorren-
tes), Hseih et al compararam os resultados de 56 pacientes tra-
tados com uma semana de antibioticoterapia IV entre estágios, 
aos resultados de 51 pacientes tratados por um período de 4-6 
semanas de antibióticos IV, seguido por duas semanas adicionais 
de antibióticos orais após a reimplantação. Ambos os grupos re-
ceberam ECAs. A erradicação da infecção foi obtida em 92,4% 
(1 semana) e 91,3% (4-6 semanas) dos pacientes, respectiva-
mente, em um período médio de seguimento de 43 meses (24 
- 60 meses) [7].  O número de pacientes nestes estudos, que 
estiveram livres de infecção após completar o segundo tempo 
cirúrgico, variou de 86,7% - 100%, assim comparáveis às taxas 
obtidas com o tratamento padrão com um regime antibiótico de 
4 - 6 semanas.

O uso apropriado de antibióticos é de suprema importância, 
hoje mais do que nunca, em vista do aparecimento de origanis-
mos resistentes aos antibióticos. Terapias curtas (menor que 
2 semanas) podem ser consideradas quando do manejo de pa-
cientes com IAPs. Contudo, estudos prospectivos, controlados 
e randomizados são necessários na exploração adicional desta 
questão.
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QUESTÃO 1: Existe indicação para a administração prolongada de antibióticos orais após artro-
plastias totais (ATs)? 

RECOMENDAÇÃO: Não. A administração prolongada de antibióticos orais, no contexto da profilaxia perioperatória de artroplastias 
totais, não é recomendada. Extender a profilaxia antibiótica além de 24 horas após o fechamento da ferida cirúrgica não demonstrou 
ser benéfica; e ainda pode contribuir para o surgimento de resistência antimicrobiana e para o aumento do custo da assistência à saúde.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 4%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

5.11. TRATAMENTO: SUPRESSÃO ANTIMICROBIANA

JUSTIFICATIVA
O uso de antibioticoprofilaxia sistêmica IV reduz o risco 

de infecções pós-operatórias em ATs. Numerosas diretrizes, in-
cluindo a desenvolvida em conjunto pelas: Society of Health-Sys-
tem Pharmacists (ASHP),  Infectious Diseases Society of America 
(IDSA), Surgical Infection Society (SIS) e a Society for Healthcare 
Epidemiology of America (SHEA) [1], todas recomendam o uso 
de antibiótico pré-operatório.

A recente diretriz para a prevenção de infecção do sítio 
cirúrgico (ISC) desenvolvida pelo Centers for Disease Control 
anda Prevention (CDC) afirma que, para procedimentos lim-
pos e limpos contaminados, nenhum antibiótico adicional após 
o fechamento da ferida no centro cirúrgico é necessário, ainda 
que na presença de dreno (Categoria IA- Recomendação Forte; 
evidência de alta qualidade) [2]. Esta recomendação, contudo, 
se fundamenta em procedimentos não ortopédicos. A American 
Association of Hip and Knee Surgeons (AAHKS) financiou um 
amplo estudo prospective para examinar a diferença, se presen-
te, entre uma dose única ou por 24 horas de antibióticos profilá-
ticos após ATs. Enquanto os resultados deste estudo não forem 
divulgados, a maioria dos cirurgiões continuam a administrar 
doses múltiplas de antibióticos profiláticos em pacientes sub-
metidos a ATs.

Existem, contudo, inúmeros estudos demonstrando que o 
uso de um curso curto de antibióticos não submete o paciente 
ao risco aumentado de ISCs/IAPs do que cursos mais longos de 
antibiótico [3-5]. Uma revisão sistemática de Thornley et al ava-
liou a evidência para a administração da profilaxia antibiótica 
pós-operatória e o seu papel na redução de ISCs em pacientes 
submetidos a artroplastias primárias, do quadril ou do joelho 
[6]. A análise consolidada demonstrou que antibioticoprofilaxia 
prolongada não reduz significativamente as taxas de ISC (OR: 
0,01, IC 95%, 0,00 - 0,02). Contudo, a qualidade geral da evidên-
cia foi muito baixa permitindo o risco de viés, inconsistência e 
imprecisão nos estudos avaliados [6].

Existem poucos trabalhos publicados que avaliam se os 
pacientes submetidos a ATS devem receber um curso prolon-
gado de antibióticos orais. Um estudo recente apresentado na 
AAHKS demonstrou redução significativa nas taxas de ISCs/
IAPs quando da administração de um curso prolongado (7 dias) 
de antibióticos orais em pacientes submetidos às ATs. O estu-
do teve uma natureza retrospectiva, consistindo de uma coorte 
relativamente pequena, pequeno tempo de seguimento e não 
reportou a definição exta de IAPs ou ISCs. Por outro lado, não 
existe qualquer outro estudo demonstrando que a administração 
prolongada de antibióticos orais após Ats oferece benefício adi-
cional aos pacientes. A evidência disponível não sustenta a con-
tinuação da antibioticoprofilaxia, oral ou IV, para a prevenção de 
ISCs em pacientes submetidos às ATs.

Há inúmeros riscos associados com a administração de an-
tibióticos, mais precisamente do risco real de desenvolvimento 
de resistência aos antibióticos. Além do mais, o uso desnecessá-
rio de antibióticos pode levar ao desenvolvimento de infecções 
oportunistas, como doenças relacionadas ao Clostridium diffi-
cile, que pode resultar em aumento do tempo de internção, au-
mento dos custos da assistência, assim como maior morbidade 
e mortalidade [7].

Na ausência de evidências concretas e devido à extrema ne-
cessidade da comunidade médica de observar a administração 
de antibióticos, recomendamos contra o uso prolongado de anti-
bióticos orais ou intravenosos, de rotina, em pacientes submeti-
dos a artroplastia total primária de quadril ou joelho.
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QUESTÃO 2: Qual a importância da supressão antibiótica oral após a reimplantação em pacientes 
com culturas negativas após 14 dias de incubação? 

RECOMENDAÇÃO: A administração de antibióticos orais pode ter importância na redução das taxas de reinfecção após a reimplantação, 
em pacientes com cultura negativa, porém estudos adicionais são necessários. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 73%, Discordam: 21%, Abstenção: 6% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA 
O papel dos antibióticos orais após a revisão em dois tem-

pos foi avaliado em um estudo controlado e randomizado [1] 
assim como em três estudos retrospectivos. [2-4]. Três desses 
estudos encontraram taxas reduzidas de reinfecção em pacien-
tes que receberam antibióticos orais após a reimplantação. Um 
estudo retrospectivo, que avaliou os antibióticos orais em pa-
cientes com IAP, incluiu um subgrupo de pacientes com revisão 
em dois tempos e não encontrou diferenças na sobrevivência do 
implante entre as coortes de supressão e não supressão [4]. O 
seguimento variou entre todos os estudos, e um estudo repor-
tou resultados preliminares, o qual ainda está em andamento. 
Além disso, o tamanho da amostra em todos os estudos foi rela-
tivamente pequeno, e a duração do seguimento longitudinal foi 
pequena.

Diferentes antibióticos foram usados nesses estudos, por 
indicação do médico assistente, dos quais todos antibióticos 
tinham biodisponibilidade e espectro de atividade diferentes. 
Alguns dos tratamentos antibióticos, que foram administrados 
após a reimplantação são conhecidos por ter biodisponibilidade 
de 100% (e.g. fluoroquinolonas, linesolida), os quais têm maior 
atividade terapêutica vs terapêutica supressiva. O microrganis-
mo infectnte original também variou substancialmente, o que 
pode ter influenciado os resultados. Em um estudo [3], 50% 
das culturas iniciais, no momento da remoção do implante, não 
identificou nenhum microrganismo, assim esses pacientes fo-
ram tratados empiricamente, dificultando a escolha do agente. 
Eventos adversos com os antibióticos orais foram reportados, 
incluindo pacientes que interromperam o tratamento prematu-
ramente, e isso pode sempre ser considerado na determinação 

se uma terapêutica antimicrobiana é apropriada para o paciente.
Em essência, esses estudos podem representar um sinal de 

que a provisão de antibióticos orais, após a reimplantação, pode 
ser benéfica; contudo, há uma necessidade de confirmar esses 
achados em estudos adicionais.
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QUESTÃO 3: Quais pacientes devem ser considerados para a administração de antibióticos orais 
supressivos em longo prazo em vez do tratamento cirúrgico em pacientes com infecções articu-
lares periprotéticas (IAPs) crônicas. 

RECOMENDAÇÃO: A supressão antibiótica oral em longo prazo em vez do tratamento cirúrgico deve ser considerado em pacientes 
não elegíveis para a cirurgia, quando não se espera que a cirurgia melhore os resultados funcionais para o paciente e para pacientes que 
recusam a cirurgia. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 95%, Discordam: 4%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA 
Uma extensa busca na literatura foi conduzida para exami-

nar o papel da supressão antibiótica em vez do tratamento cirúr-
gico em pacientes com IAPs crônicas. Nenhum estudo específico 
pôde ser encontrado. Em nosso conhecimento, nenhum estudo 
examinou especificamente o perfil dos pacientes que podem ser 
considerados para o tratamento antibiótico supressivo em longo 
prazo em vez do tratamento cirúrgico para IAPs crônicas.

Pcientes com IAPs são preferencialmente tratados pela 
intervenção cirúrgica, que inclui a remoção dos implantes in-
fectados ou debridamento do local infectado e troca dos com-
ponentes modulares. O objetivo do tratamento é reduzir a car-
ga bacteriana (carga biológica) e o biofilme formado sobre os 
componentes, que não podem ser penetrados pelo antibiótico 
ou pelo sistema imunológico do hospedeiro. Em alguns casos, 
contudo, a remoção de todos os componentes do implante infec-
tado durante a cirurgia, não é a melhor conduta para o paciente, 
e assim a supressão antibiótica oral crônica representa, nesta 
circunstância, representa uma terapêutica antinfecciosa parti-
cular, que pode ser usada nesses pacientes. A administração de 
antibióticos, nesse caso, objetiva minimizar o risco de toxicida-
de sistêmica que pode ser apresentado pelo paciente como re-
sultado da proliferação de microorganismos no local infectado. 
Outra razão para a administração de antibióticos nessa situação 
é a tentativa de reduzir os efeitos da infecção e da drenagem da 
ferida ou de fístulas [1-6].

As indicações para o uso de antibióticos supressivos em lon-
go prazo não são muito abordadas na literatura. Na ausência de 
evidência nós acreditamos que os antibióticos supressivos, em 
vez do tratamento cirúrgico, pode ser uma opção : (1) para pa-
cientes nos quais a cirurgia está contraindicada devido às condi-
ções gerais de saúde, (2) qaundo não se espera que a cirurgia vá 
resultar em melhora funcional do paciente, como no caso de fa-
lhas prévias múltiplas e (3) quando o paciente recusa a cirurgia.

Dada a probabilidade muito baixa de obter a remissão, ou 

mesmo do controle, da infecção e os eventos adversos potenciais 
associados ao uso prolongado de antibióticos, para o paciente e 
para a sociedade, esta opção de tratamento deve ser melhor con-
siderada em decisão colegiada por uma equipe multidisciplinar, 
trabalhando em conjunto, para determinar o melhor tipo de tra-
tamento para o paciente.
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QUESTÃO 1: Qual a definição de sucesso do tratamento cirúrgico do paciente com uma Infecção 
Articular Periprotética (IAP)? Quais métricas clínica, cirúrgica, microbiológica e funcional, de-
vem ser consideradas?    
                 
RECOMENDAÇÃO: O tratamento das IAPs tipicamente não tem um resultado dicotômico. Mais comumente, o resultado é um gradiente 
do sucesso à falha. Deste modo, a ferramenta de relato dos resultados foi organizada em quatro níveis que incluem diferentes graus de 
sucesso ou falha detectados.  O relato dos resultados para o tratamento das IAPs inclui o seguinte (definições relativas aos itens dentro 
de cada patamar são explicadas na seção de justificativa):
Nível 1. Controle da infecção sem a continuidade com antibioticoterapia
Nível 2. Controle da infecção com o paciente em supressão antibótica

Nível 3. Necessidade de reoperação e/ou revisão e/ou retenção do espaçador (atribuída aos subgrupos A, B, C, D, E, e F, com base no  
 tipo de reoperação)
 A. Revisão asséptica > 1 ano do tratamento inicial da IAP
 B. Revisão séptica (incluindo DARI: debridamento, antibiótico e retenção do implante) > 1 ano do início do tratamen-  
  to da IAP (excluindo amputação, artroplastia de ressecção ou artrodese)
 C. Revisão asséptica < 1 ano do tratamento inicial da IAP
 D. Revisão séptica (Incluindo DARI), 1 ano do inicio do ratamento da IAP (excluindo amputação, artroplastia de res-  
  secção ou artrodese)
 E. Amputação, artroplastia de ressecção ou artrodese
 F. Retenção do espaçador
Nível 4. Morte (relativas aos subgrupos A ou B)
 A. Morte < até 1 ano do início do tratamento da IAP
 B. Morte > 1 ano do início do tratamento da IAP
                        
NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 82%, Discordam: 14%, Abstenção: 4% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA  
A definição da Sociedade de Infecção Músculoesquelética 

(MSIS) para IAPs estabeleceu a padronização para a população 
de pacientes, nas pesquisas em IAPs [1]. Como mostrado pelas 
numerosas definições de sucesso e falha na literatura, a mesma 
padronização não foi estabelecida para definir os resultados do 
tratamento das IAPs [2-11]. Assim, um grupo de trabalho mul-
tinacional, multi-institucional e multidisciplinar foi criado pela 
MSIS, para rever a evidência disponível e propor um padrão ouro 
na definição do relato dos resultados no tratamento das IAPs, para 
melhorar a transparência dos estudos de resultados e orientar a 
definição de sucesso para o tratamento das IAPs.

Definições e Considerações 

Ponto de Partida para Avaliação do Tratamento 
O ponto de partida para a avaliação do tratamento pode in-

fluenciar o tamanho da população e alterar o sucesso do tratamen-
to reportado. Uma definição prévia de sucesso após o tratamento 
de IAPs, pelo Método Delphi, propôs que o ponto de partida para 
a avaliação não se inicia até a cirurgia de reimplantação durante o 
tratamento em dois tempos [8]. Contudo, a literatura sobre os re-
sultados dos espaçadores no tratamento da IAP demonstrou que 
17% dos pacientes foram submetidos à amputação, artroplastia de 

ressecção, artrodese ou retiveram o espaçador ao invés de subme-
terem-se à reimplantação [12]. O ponto de partida para avaliação 
do tratamento das IAPs começa no momento da cirurgia inicial 
para a IAP, que poderão ser a irrigação e debridamento, primeiro 
tempo da revisão em dois tempos ou após a revisão em um tempo.

Controle da Infecção 
Uma vez que os organismos bacterianos podem apresentar 

internalização pelos osteoblastos, “a erradicação da infecção” 
nem sempre pode ser possível, e o “controle da infecção” melhor 
representa o processo de tratamento da IAP [13]. Pelo fato do cri-
tério diagnóstico de IAP da MSIS ser simples e bem estabelecido, 
o grupo de trabalho definiu controle da infecção como o paciente 
que não preenche os critérios para IAPs e que não tenham sido 
sumetidos, ou a serem submetidos a outra cirurgia no futuro (ex-
cluindo a reimplantação planejada numa revisão em dois tempos, 
procedimentos relacionados a complicações do espaçador de an-
tibiótico ou cirurgia planejada para a correção de partes moles, no 
período entre dois tempos) [14].

Antibióticos
Dados os resultados promissores de um estudo preliminar re-

cente sobre o uso estendido de antibióticos orais após a reimplan-
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tação na revisão em dois tempos, o uso de antibióticos além do 
período histórico de tratamento se tornará mais extenso na me-
dida em que mais médicos adotem esta abordagem [15]. O gru-
po de trabalho definiu “sem antibioticoterapia” como a cessação 
dos antibióticos dentro de um período de 1 ano após a cirurgia 
inicial. É permitido aos pacientes receberem antibióticos por 10 
dias ou menos para tratamento de infecções outras que não IAPs 
documentadas ou antibióticos profiláticos pré-procedimentos 
(i.e., profilaxia antibiótica dentária ou pré-operatória para outros 
procedimentos cirúrgicos). 

Reoperação
Os motivos para reoperação (excluindo a reimplantação planejada 

em um procedimento de troca em dois tempos, procedimentos relacio-
nados a complicações do espaçador de antibiótico ou cirurgia planejada 
para a correção de partes moles, no período entre dois tempos) devem ser 
reportadas como revisões assépticas, revisões sépticas ou amputações, ar-
troplastia de ressecácão ou fusão articular. Qualquer paciente submetido 
à cirurgia de revisão que não preenchem os critérios diagnósticos de IAPs 
no momento da revisão é considerada uma revisão asséptica. A revisão as-
séptica foi dividida em subgrupos com pacientes revisados em um tempo 
menor ou igual a 1 ano e após 1 ano da cirurgia inicial para o tratamento 
da IAP. Devido aos avanços no sequenciamento do DNA demonstrando 
altas taxas de IAPs polimicrobianas comparados às culturas laboratorias 
padrão, a designação de revisão séptica se aplica a qualquer paciente re-
visado para infecção a despeito do microrganismo [16]. Similarmente à 
revisão asséptica, subgrupos também foram criados com base no tempo 
após a cirurgia.  Uma vez que alguns pacientes continuam a viver com 
o espaçador, subgrupo foi criado para pacientes que retêm o espaçador.

Duração Mínima do Seguimento
O tempo mínimo para o relato de qualquer resultado deve ser de 1 

ano de seguimento. Quando um estudo reporta um seguimento mínimo 
de 1,5 ou 10 anos, eles devem ser denominados como estudos de curto, 
médio e longo prazo, respectivamente.

Morte
No relato de resultados no nível 4, “morte” é definida como morta-

lidade por qualquer causa com a diferenciação entre mortalidade < 1 ano 
ou > 1 ano da operação inicial para o tratamento da IAP. A medida que o 
corpo da literatura demostra um aumento do risco de mortalidade para 
pacientes submetidos ao tratamento de IAPs, nós aumentamos nossa per-
cepção sobre os efeitos das IAPs nos hospedeiros [17-19]. A despeito do 
maior risco de mortalidade entre os pacientes com IAPs, ainda nos falta a 
habilidade para designá-la, diretamente ou indiretamente, como causa de 
mortalidade devido às IAPs. Assim, o grupo de trabalho usa a mortalidade 
por qualquer causa na definição do nível 4.

Uso Adequado da Ferramenta de Reportar Resultados 
O sistema de níveis no relato de resultados objetiva permitir 

uma contabilidade abrangente dos pacientes, no tratamento das 
IAPs. Assim, cada paciente pode ser incluído em uma única pla-
taforma e, portanto, a porcentagem de pacientes entre todas as 
plataformas deverá ter um total de 100%. O grupo de trabalho 
sugere que todas as publicações referentes aos resultados do tra-
tamento das IAPs incluam uma tabela apresentando o número de 
pacientes designados para cada nível, e subgrupo dentro do mes-
mo nível. O grupo de trabalho recomenda agrupar os níveis de 
resultados nas três categorias seguintes: sucesso, falha por causas 
secundárias e falha da IAP. Pacientes designados ao nível 1 e 2 são 
considerados resultados de sucesso por representar o controle da 
infecção sem reoperações ulteriores. Uma vez que nem todos os 
pacientes irão apresentar sucesso ou falha como resultado, não 
devidos à IAP, aos níveis 3B, 3D e 4B representam causa de falhas 
secundárias, não associadas à IAP. Por fim, os níveis 3A, 3C, 3E, 
3F e 4A são consideradas falhas não relacionadas direta ou indi-
retamente às IAPs.
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JUSTIFICATIVA  
Uma recente publicação da Sociedade Europeia de Infec-

ção Óssea e Articular (EBJIS) reportou uma enquete realizada 
na conferência anual dos delegados de todo o mundo [1]. Foi 
surpreendente que, mesmo neste grupo seleto de especialistas, 
a maioria deles trabalham em instituições que tratam menos de 
50 IAPs por ano.  Também em uma publicação recente da Uni-
dade de Infecção Óssea do Reino Unido, 362 IAPs do quadril 
foram tratadas em um período de mais de 13 anos, que foram 
tratados sob os cuidados de 10 assistentes (staff) em cirurgia 
de artroplastia. Isto significa um número de três casos de IAP 
do quadril por ano/assistente caso o numero de casos fosse dis-
tribuído igualmente [2]. Similarmente, dados de um centro de 
grande volume do Reino Unido, (1.000 artroplastias de quadril 
[ATQ] por ano), reportou 131 IAPs tratados num período de 13 
anos, por 4 cirurgiões (3 ao ano) [3]. Uma publicação recente da 
Unidade de Infecção Óssea do Reino Unido reportou sobre 81 
IAPs do joelho tratados no período de 1 ano; contudo, o número 
de cirurgiões envolvidos no tratamento não foi incluído [4]. Por 
fim, dados de um centro de grande volume dos Estados Unidos 
reportou 205 IAPs do quadril em período de 13 anos (16 por 
ano), porém o número de cirurgiões envolvidos não foi disponi-
bilizado [5]. Esses estudos, contudo, falharam em comparar os 
resultados entre cirurgiões de grande e baixo volume.

Uma ampla revisão de literatura falhou em identificar qual-
quer publicação que testou o volume de casos de cirurgiões 
como uma variável para o resultado das taxas de erradicação 
da infecção após as IAPs. Existem inúmeros estudos, contudo, 
que demostram que o volume de casos do cirurgião melhora os 
resultados da artroplastia primária. A literatura em artroplas-
tia sugere que, para a artroplastia primária do quadril, 35 casos 
por ano é o número ideal, acima dos quais as complicações são 
significativamente reduzidas [6,7]. Uma quantia significativa 
de artigos, que investigaram o efeito do cirurgião e o volume 
hospitalar sobre os resultados após artroplastia do joelho, foram 
publicados [8,9]. Ambos, o volume hospitalar e do cirurgião, 
estiveram associados com a redução da morbi-mortalidade e o 
tempo de internação. Em um recente estudo sobre os resulta-
dos após a artroplastia unicompartimental do joelho (AUJ), os 
cirurgiões que realizaram mais de 30 casos por ano mostraram 
redução significativa da taxa de revisão [10]. O número mínimo 
de casos necessários para melhorar os resultados em cirurgia de 
revisão é desconhecido. De interesse é que 80% dos cirurgiões 
do Registro Nacional do Reino Unido realizaram 10 ou menos 
cirurgia de revisão por ano e, similarmente 60% dos cirurgiões 
realizaram menos 10 ou menos revisões de quadril por ano [11]. 
As observações acima implicaram no desenvolvimento de uma 
rede de cirurgias de revisão de modo a centralizar os serviços 
no Reino Unido, num esforço de melhorar os resultados. Além 
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QUESTÃO 2: Há um número mínimo de procedimentos em infecção articular periprotética (IAP) 
que os cirurgiões devem realizar anualmente para qualifica-los como especialistas no tratamento 
de IAPs? 

RECOMENDAÇÃO: Ainda que o número ideal de casos de IAPs, que o cirurgião deve realizar anualmente para melhorar os resultados, 
não seja estabelecido pela literatura, alguns dados sugerem que os cirurgiões que cuidam de mais casos de IAPs terão melhores resultados 
que os cirurgiões de baixo volume de procedimentos. Estudos adicionais são necessários para identificar o número mínimo de casos de 
IAPs que o cirurgião deve realizar para reduzir complicações e melhorar os resultados.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: LImitado

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 97%, Discordam: 1%, Abstenção: 2% (Unânime, Consenso Muito Forte)

disso, os dados mostraram que, além do volume, o nível de espe-
cialização do cirurgião em procedimentos específicos pode ser 
tão importante quanto o volume de casos, devido a fatores como 
a memória muscular, maior atenção e recall mais rápido [12,13]. 
Extrapolando esses resultados para a artroplastia de revisão para 
IAPs, nós sugerimos um número mínimo de 25 casos por anos 
para um cirurgião se qualificar como um especialista em IAPs, 
porém estudos adicionais são necessários para definir o número 
ideal. Com muito poucos estudos retrospectivos identificando a 
associação entre o volume do cirurgião e os resultados em artro-
plastia primária e de revisão, nós pregoamos uma recomendação 
limitada.
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QUESTÃO 3: Quais indicadores (i.e., rins, fígado, tipo de cirurgia base, implantes cimentados e 
proteína C-reativa [esore KLIC]) estão disponíveis para auxiliar na predição do sucesso do tra-
tamento com debridamento, antibióticos e retenção do implante (DARI)? Qual a acurácia destes 
indicadores? 

RECOMENDAÇÃO: Dois sistemas de escores diagnósticos foram publicados e somente um foi validado. Ainda que existam muitos estu-
dos confirmando a significância das variáveis utilizadas pelos dois sistemas de escores, o corpo da literatura é heterogêneo e conflitante 
de tal modo que afirmações sobre a acurácia e aplicabilidade não são suportadas.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Moderada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 91%, Discordam: 7%, Abstenção: 2% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
As infecções articulares periprotéticas (IAPs) estão entre 

as complicações mais críticas e prevalentes após a artroplastia 
total. IAPs estão associadas com considerável custo assistencial 
assim como a morbi-mortalidade do paciente. As estratégias 
de tratamento que têm sido adotadas variam desde o manejo 
conservador e supressão antibiótica até o tratamento cirúrgico, 
como o debridamento da articulação infectada com ou sem tro-
ca dos componentes modulares, revisão em um ou dois tempos, 
artrodese e amputação. Está ainda por ser determinado quais 
as estratégias de tratamento é a mais efetiva para o tratamento 
da população de pacientes com IAPs, porém tem sido demons-
trado que que as revisões de artroplastia após IAps se compara 
fracamente com as falhas de revisões por causas assépticas. As-
sim, para cada população de paciente, é importante identificar 
o método de tratamento mais apropriado de modo a prevenir a 
recorrência de infeções após o tratamento das IAPs. DARI têm 
a vantagem de remover mecanicamente a maioria, se não todo o 
tecido infectado do espeço periprotético, enquanto o tratamen-
to conservador ou artroscópico são menos efetivos na remoção 
dos tecidos infectados.  O DARI também não requer a neces-
sidade de reoperação, o que o torna logisticamente mais sim-
ples que a revisão em dois tempos. Contudo, as indicações do 
DARI são geralmente limitadas aos casos de infecções agudas, 
pós-operatórias ou hematogências, que ainda não envolvem o 
tecido ósseo ou causaram solturam soltura do implante. Existem 
muitos estudos que reportam os resultados do DARI e que ana-
lisam fatores preditivos para o sucesso ou falha do tratamento. 
Contudo, faltam a estes estudos a consistência nos critérios de 
inclusão, definição de falha, informações sobre a técnica cirúrgi-
ca duração e regime dos antibióticos após o procedimento. Esta 
heterogeneidade torna difícil a comparação de resultados e é a 
explicação para a grande variabilidade nos fatores de risco e ta-
xas de sucesso após o DARI (16-100%) [1-3].

Dois estudos, de qualidade moderada, objetivaram construir 
um escore preditivo usando os fatores de risco mais significati-
vamente identificados para aumentar a confiabilidade na análise 
dos riscos pré-operatórios e seleção adequada dos pacientes para 
o DARI. Tornero et al. descreveram o escore KLIC para predizer 
falha precoce do DARI em IAPS pós-operatórias agudas em uma 
análise de regressão, retrospectiva, de 222 procedimentos (137 
joelhos e 85 quadris) [4]. O diagnóstico de IAPs pós-operatórias 
agudas foi feito pelos critérios da MSIS, dentro de três meses 
do procedimento basal. Falhas precoces do tratamento foram 
definidas pela necessidade de cirurgia não programada, morte 
relacionada à infecção dentro de 60 dias do DARI ou pela ne-
cessidade de supressão antibiótica crônica. Usando um modelo 
de regressão logística, os autores encontraram cinco preditores 
independentes de falha. Eles incluíram falência renal crônica (K: 
Kidney), cirrose hepática (L: Liver), infecção de uma revisão de 
artroplastia ou artroplastia para fratura do colo femoral (I: cirur-
gia Índice) e prótese cimentada e com proteína C-reativa > 11,5 
mg/dL (C: Cemented/CRP). Os autores atribuíram a cada um 
desses fatores uma pontuação baseada na razão de chances (OR, 
Table 1) e estratificaram os riscos de falha com base na soma 
desses fatores de risco. Pacientes com um escore < 2 apresenta-
ram taxa de falha de 4,5%, enquanto pacientes com escores > 4 
tiveram taxa de falha de 60%. Aqueles com escore > 7 apresen-
taram 100% de falha. Além disso, um escore > 3,5 tiveram um 
balanço equilibrado entre sensibilidade (74%) e especificidade 
(86%) na predição de falhas precoces do DARI [4].

O escore KLIC foi posteriormente validado por Jimene-
z-Garrido et al. em uma coorte de 30 pacientes com IAP pós-
-operatória aguda ou agudas hematogênica. Eles concluíram que 
o DARI pode tratar com sucesso os pacientes com um escore 
pré-operatório <3,5 e que a falha é frequente e o DARI não deve 
ser realizado em pacientes com escore >6 [5].  Um estudo de 
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validação externa, subsequente, por Lowik et al aplicou o esco-
re KLIC em 386 quadris e joelhos com IAP aguda precoce [6]. 
Regressões logísticas mostraram que cada ponto no escore KLIC 
corresponde ao aumento de 1,32 vezes na chance de falha. Um 
escore de 3,5 se mostrou um ponto de corte adequado para o 
tratamento, com sensibilidade 52% e especificidade de 70%. O 
escore maior que seis pontos mostrou uma especificidade de 
97,9%.

O escore KLIC exibiu boa acurácia preditiva com uma área 
sob a curva ROC característica (0,64), porém menor do que se 
encontrou nos estudos iniciais de Tornero et al. (0,84). Os auto-
res atribuem esta discrepância às diferenças entre as coortes e à 
epidemiologia regional, o que enfatiza a necessidade de estudos 
de validação externa previamente à sua adoção clínica ampla 
[6].

Buller et al publicaram um nomograma de sistema de escore 
baseado na análise de regressão retrospectiva de 309 quadris ou 
joelhos com IAPS tratados por DARI [7]. Os autores encontra-
ram que os preditores independentes de falha incluíram a maior 
duração dos sintomas da IAP previamente ao DARI, velocidade 
de hemossedimentação (VHS) elevada na apresentação, IAPs 
prévias, infecção prévia na mesma articulação e infecções caus-
das por Staphylococcus aureus (resistentes ou sensíveis à meti-
cilina), Enterococos resistentes a vancomicina, S. epidermidis 
resistente à meticilina ou espécies de Estafilococos coagulase-
-negativa, comparados a outros microrganismos infectantes. 
Aquelas variáveis, associadas a outras características dos pacien-
tes, como o Índice de Massa corporal, estados de imunocom-
prometimento, contagem de leucócitos, hemoglobina, se a junta 
acometida for o quadril ou o joelho, são usados para calcular um 
escore composto, que prediz 1,2,3,4, e 5 anos de sobrevivência 
do DARI [7]. No conhecimento dos investigadores, este estudo 
não foi validado ou utilizado em citações subsequentes.

Com respeito à acurácia destes sistemas de escores, um foi 
validado em uma coorte de 30 pacientes e em um estudo de va-
lidação externa, mas não foi amplamente adotado pela literatura 
[5,6]. Contudo, a maioria das citações relevantes, a despeito da 
variabilidade, identificaram fatores preditivos que coincidem 
com alguns dos elementos do escore KLIC e com o nomogra-
ma. A duração dos sintomas de infecção, prévios ao DARI, por 
exemplo, foi identificado como o fator mais amplamente asso-
ciado ao resultado do tratamento, com uma duração maior cor-
respondente a maiores chances de falha [1, 8-15]. Mantendo a 
mesma metodologia dos dois sistemas de escores, outros encon-
traram que a elevação dos marcadores inflamatórios está asso-
ciada à maior taxa de falhas [8,12, 16-18] e o DARI para IAP 
do joelho tem publicados resultados menos satisfatórios compa-
rado com o quadril [2,13,19]. A realização do DARI para IAPs 
de artroplastia de revisão [20], artroplastia para fratura do colo 
femoral [19] ou de uma prótese cimentada [19], também têm 
se mostrado preditivos para a falha, em outros estudos. Outros 
estudos, além dos de validação do escore KLIC, têm identificado 
a doença renal crônica como preditor de falha do DARI, apesar 
de avaliado em uma coorte exclusiva de IAPs por Gram negati-
vos tratados por DARI [22]. Nenhuma outra citação, em nosso 
conhecimento, correlacionou a cirrose hepática à falha do DARI.

Há, na literatura, muitos outros fatores associados, que não 
foram considerados nos sistemas de escores. A troca do polie-
tileno ou componentes modulares durante o debridamento é, 
consistentemente, descrito como um preditor do sucesso do 
tratamento [20, 23-25]. Publicações atuais e revisões mostram 
que a troca destes implantes deve ser o padrão no DARI, basea-
do nestes estudos. Antibióticos pós-operatórios, por mais de 21 
dias, e mais frequentemente por pelo menos 42 dias, também 
são descritos como preditores positivos [26-28]. O tratamento 
antibiótico adequado varia de acordo com o organismo infec-
tante [22], mas inúmeras citações concluem que a adição de ri-
fampicina ao regime antibiótico está indicada em infecções por 

S. aureus [16,25, 29-32].
O tempo decorrido da cirurgia base até a IAP tem mos-

trado associações conflitantes. Alguns estudos mostram que 
infecções tardias (i.e., hematogênica aguda) têm piores re-
sultados comparadas com infecções agudas pós-operatórias 
[1,8,13,24,25,33,34], ainda que outros mostrem não inferiorida-
de dos resultados do DARI para infecções hematogênica agudas, 
quando a duração dos sintomas é curta [15,34,35]. O sistema 
de classificação em graus do hospedeiro, de McPherson, apesar 
de originalmente descrito para predizer o sucesso do resultado 
do tratamento em dois tempos da IAP, foi recentemente usado 
em pacientes com artroplastia total do quadril para predizer o 
sucesso com o DARI [36,37]. O grau A de McPherson para o 

K

L

I

C

C

2

1,5

1,5

2,0

2,5

Insuficiência renal crônica (Kidney)
Filtração glomerular < 30ml/min

Cirrose hepática

Cirurgia índice: cirurgia de revisão 
ou por fratura do colo femoral

Prótese cimentada

Proteina C-reativa >11,5 mg/dL

Abreviação Variável Escore

TABELA 1. Sistema de escores de preditores pré-operatórios 
independentes de falha precoce do DARI para IAP, de acordo com 
o escore KLIC 

K, Kidney; L, Liver; I, Index surgery; C, Cemented/CRP

hospedeiro teve menor taxa de falha (8%) comparado ao grau B 
(16%) e grau C (44%) [37]. A anemia pré-operatória (hemató-
crito <32,1) foi recentemente indicado para predizer a falha do 
tratamento após o DARI (OR 6,7) [38]; anemia foi incluída na 
análise mas não se encontrou correlação com a falha no sistema 
de escores por nomograma, deBueller et al. [7].

A maioria das citações relevantes também descrevem as ta-
xas em tratamentos patógenos-dependentes. Espécies de Esta-
filococos são grandemente associadas com altas taxas de falha 
vs outras etiologias [8,39] e a maioria, mas nem todas, mostram 
que as infecções por S. aureus têm taxas maiores de falhas do 
que outras espécies de infecções estafilocócicas [10,26,28,40-
44]. A espécie e a sensibilidade antibiótica não estão usualmente 
disponíveis clinicamente no momento do DARI, quando se usa 
os métodos comtemporâneos usuais de diagnóstico, tornando 
impraticável inclui-los em um sistema de análise de risco pré-
-operatório. Apesar de não incluído no escore KLIC, as citações 
descrevem resultados patógeno-dependentes, consistente com a 
literatura [4]. Contudo, foi incluído no nomograma, que limita 
sua habilidade em ser adotada como uma ferramenta pré-ope-
ratória [7].

A despeito da promessa desses dois sistemas de escores, 
estudos bem controlados, de alta qualidade, que confirmem a 
acurácia, ainda não estão disponíveis. A heteroneneidade da li-
teratura relevante suporta a metodologia dos dois escores, mas 
não sem algum garu de conflito ou inconsistências. Assim, con-
cluímos que existem dois sistemas de escores prognósticos, um 
deles validado, para análise pré-operatória do risco de falha pre-
coce do DARI, e outro, que é um nomograma ainda não validado 
de características perioperatórias que predizem 1 a 5 anos de 
sobrevivência. Estudos adicionais adotando esses escores são 
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necessários para identificar quais pacientes com IAPS são mais 
apropriados para o tratamento por DARI.
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QUESTÃO 4: (A) Qual o plano ideal de seguimento (i.e., agendamento manobras clínicas, exa-
mes laboratoriais e de imagens) para os pacientes em tratamento de infecção articular periproté-
tica (IAP)? (B) Com que frequência os biomarcadores inflamatórios devem ser medidos após a 
artroplastia de ressecção, realizada como parte do tratamento em dois tempos?
      
RECOMENDAÇÃO: 
A) Atualmente, não existe consenso a respeito do agendamento ideal de pacientes em seguimento durante o tratamento de IAPs e 

nenhuma pesquisa específica que discute este tópico. Na ausência de evidência, nós recomendamos que os pacientes devem ser 
seguidos, pós-operatoriamente, nos períodos de 6 semanas, 3 meses, 6 meses, e a seguir anualmente, com ajustes feitos com base em 
circunstâncias inviduais. Marcadores inflamatórios devem ser medidos semanalmente após a artroplastia de ressecção.

B) Até o momento não há estudo que avalie a frequência na qual os biomarcadores devem ser verificados durante o curso de uma re-
visão em dois tempos para as IAPs. A maioria dos estudos disponíveis avalia a bateria de testes diagnósticos disponíveis, que inclui 
a velocidade de hemossedimentação (VHS) e proteína c-reativa (PCR) assim como a contagem de leucócitos (L) , percentual de 
neutrófilos (PN) e esterase leucocitária (EL) no líquido sinovial, pelo menos uma vez antes do segundo tempo da revisão (reimplan-
tação). Contudo, não há um protocolo unificado que provê recomendações sobre a frequência desses testes. Estudos futuros neste 
campo são necessários para orientar a comunidade ortopédica a para chegar a um consenso.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA:  (A) Consenso.   (B) Consenso

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 85%, Discordam: 7%, Abstenção: 8% (Grande Maioria, Consenso Forte)

JUSTIFICATIVA
O tratamento das IAPs inclui o debridamento, antibióticos 

e retenção do implante (DARI), com ou sem a substituição dos 
componentes modulares do implante, revisão em um tempo, re-
visão em dois tempos, supressão antibiótica prolongada e proce-
dimentos de salvação (i.e., artroplastia de ressecção, artrodese 
ou amputação) [1]. Devido a indisponibilidade de estudos espe-
cíficos neste tópico, todos as publicações em IAPs, que abordam 
o agendamento para seguimento, foram dividios em grupos, 
com base nos tratamentos específicos, e revisados respectiva-
mente, para resumir a linha de tempo ideal de seguimento. A 
recomendação geral para as visitas pós-operatórias durante o se-
guimento são: 6 semanas, 3 meses, 6 meses, 12 meses e a seguir 

anualmente [2,3]. Zeller et al [4], em um estudo de coorte pros-
pectiva, sobre revisão de artroplastia em um tempo, e Frank et 
al em um estudo controlado, randomizado multicêntrico, que os 
efeitos dos antibióticos orais sobre as taxas de reinfecção, após a 
revisão em dois tempos, ambos implementaram o protocolo de 
seguimento relatado acima [5].

O seguimento de pacientes em tratamento de IAPs precisa 
ser individualizado com base nas necessidades e no curso clíni-
co. Contudo, pacientes com IAPs, que foram submetidos a pro-
cedimentos cirúrgicos, apresentam maior risco de complicações 
e assim devem ser seguidos mais regularmente. Adicionalmente, 
parte do progresso clínico destes pacientes é avaliado pelos mar-
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cadores inflamatórios séricos. Desta forma, seguimentos mais 
regulares permitem que a equipe ortopédica de tratamento, de-
termine o melhor curso de ações. Isto é particularmente verda-
de para pacientes submetidos à artroplastia de ressecção. Estes 
pacientes precisam ser monitorados de perto, para determinar o 
momento ideal de reimplantação. Ainda, estes pacientes preci-
sam ser vistos por infectologistas para monitorar a resposta ao 
tratemtno e possíveis reações adversas aos antibióticos adminis-
trados. Ainda que os marcadores inflamatórios não determinem 
o momento exato da reimplantação, é importante que os níveis 
destes marcadores declinem no intervalo entre o tempo da res-
secção e da reimplantação. Ainda, determinar quando a infecção 
está erradicada e quando a reimplantação deve ser feita, perma-
nece relativamente desconhecidas, o que torna as recomenda-
ções para seguimento também difíceis. 

     Apesar da ampla gama de testes diagnósticos que pode 
ser utilizada para avaliação do paciente com IAP, a suspeita clíni-
ca se fundamenta principalmente na história inicial e no exame 
físico [6]. Eles podem, não só auxiliar no diagnóstico da IAP, 
como também identificar o tipo de IAP presente e avaliar os fa-
tores de risco do paciente, como também os protocolos de tra-
tamento.

     O exame físico mais comum inclui a avaliação da apa-
rência da articulação, temperatura da pele sobre a junta, ede-
ma, eritema, cicatrização da ferida e dor à movimentação, de 
acordo com uma revisão sistemática de literatura e documentos 
relacionados às IAPs [6-11]. Infecções agudas são de fácil diag-
nóstico devido aos sinais inflamatórios típicos que inclui dor, 
edema eritema, e aumento da temperatura local, acompanhados 
por distúrbios pós-operatórios da cicatrização da ferida. Sinto-
mas sistêmicos como febre e calafrios podem também ocorrer 
[11]. Contudo, estes sinais e sintomas típicos podem não ser 
confiáveis, ou mesmo estarem ausentes em infecções crônicas 
ou retardadas, especialmente na presença de organismos de 
crescimento lento. A presença de fístula é um dos critérios diag-
nósticos principais para as IAPs [12]. Dor persistente na junta 
protética com soltura ocasional dos implantes ou falha secundá-
ria dos implantes devem ser consideradas suspeitas de infecção 
até prova em contrário [13,14].

     Até o momento, não há um estudo que tenha investigado 
especificamente as manobras de exame ideais para avaliação dos 
pacientes com IAPs. Contudo, um estudo prospectivo Chinês foi 
conduzido para monitorar as alterações da pele em joelhos, por 
um período de 12 meses, após artroplastias unilaterais do joelho 
(ATJs), para tramento da osteoartrite. Os autores concluíram 
que a diferença na temperatura da pele, até 12 meses pós-opera-
tórios, pode ser uma resposta cirúrgica normal e futuras inves-
tigações devem ser realizadas para confirmar se o aumento da 
temperatura local está realmente associado às IAPs [15].

     A maioria dos estudos usou um plano de seguimento que 
avalia os níveis de biomarcadores inflamatórios, mas a frequên-
cia de realização destes testes é reportada somente em poucos 
casos. Diferentes agendas consideram o monitoramento dos ní-
veis da VHS e da PCR semanalmente, a cada duas semanas ou 
a cada 4 semanas. Contudo, a maioria dos estudos monitoraram 
estes biomarcadores ao menos uma vez após o término da ad-
ministração de antibióticos, antes da reimplantação definitiva.

     De acordo com um estudo de Ghanem et al. [16] o moni-
toramento da VHS e PCR, antes da reimplantação, pode ser um 
preditor fraco de reinfecções.  Isto é verdade quando ambos, os 
valores absolutos na ressecção, ou a diferença entre os valores da 
linha de basal e aqueles reportados ao tempo da reimplantação, 
são considerados. Em um estudo de Hoell et al [17] foi usada a 
interleucina 6 (IL-6) como biomarcador durante o seguimento. 
Este estudo mostrou que os níveis de IL-6 prévios à reimplanta-
ção são significativamente maiores em pacientes com infecção 
persistente. Contudo, este estudo foi limitado pelo tamanho da 
amostra. O dímero-D sérico parece ter resultados promissores 

no diagnóstico de IAP. Assim, foi sugerido que este teste pode 
ser usado no diagnóstico precoce de IAPs agudas e determinar 
o momento da reimplantação e erradicação da infecção [18]. 
Contudo, como mencionada anteriormente, não existe nenhum 
padrão ouro para o diagnóstico de IAPs ou para confirmar ou 
refutar a presença de infecção, é fortemente recomendável usar 
uma combinação de testes para angariar o maior numero de in-
formações possíveis sobre a resposta sistêmica e combiná-las 
com oexame físico.

     Radiografias simples são o recurso radiológico primário 
para avaliação de artroplastias. São usadas para detectar possí-
veis complicações que incluem soltura mecânica, doença das 
partículas, desgaste dos componentes, luxação, fratura, ossifi-
cação heterotópica e infecções. Contudo, radiografias não são, 
nem sensíveis (somente 70%) nem específicas (somente 50%) 
[19,20]. É importante comparar imagens sequenciais durante 
um longo período para poder identificar apropriadamente as al-
terações dos sinais de imagem, tais como radiotransparências, 
osteólise e migração dos implantes ou espaçadores.  A despeito 
da baixa sensibilidade e especificidade no diagnóstico da IAP, as 
radiografias simples devem ser usadas rotineiramente para ava-
liar o paciente que está sendo tratado [10,21,22].

     A ultrassonografia tem utilidade limitada na avaliação da 
articulação e é mais usada para identificar a presença de efusão 
articular local significativa [23] e auxiliar na aspiração da junta. 
A tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética 
não são recursos adequados para pacientes com implantes pro-
téticos. A presença  de implantes metálicos pode causar altera-
ções no feixe e criação de artefatos. Contudo, ambas as técnicas 
são uteis na detecção de anormalidades de partes moles, tais 
como efusão articular, trato sinusal, abscessos de partes moles, 
erosões ósseas transparências periprotéticas.

     No que diz respeito à tomografia por emissão de pósitron 
(PET) e outras formas de imagens nucleares, estudos adicionais 
são necessários, porque os dados atuais sobre suas acurácias ain-
da são conflitantes [24-26].

     A cintilografia óssea tem perdido popularidade, pois apre-
sentam baixa sensibilidade e especificidade. As taxas podem ser 
melhoradas quando a técnica de duplo contraste, por exemplo 
com leucócito marcado com índio-111, é realizada simultanea-
mente  com o difosfonato de tecnécio c-99m. Uma revisão sis-
temática e metanálise publicada em 2016 investigou a acurácia 
das técnicas de imagens na avaliação das IAPs do quadril. Os re-
sultados mostraram que a cintilografia combinada de leucócitos 
e medula óssea foi a técnica de imagem mais específica para o 
diagnóstico de IAP do quadril. A PET com Fluordeoxiglicos tem 
acurácia apropriada na confirmação ou exclusão da IAP do qua-
dril, mas pode ainda não ser a modalidade preferida de imagem 
devido a sua disponibilidade limitada e custos elevados [27].
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QUESTÃO 5:  Existe benefício com o envolvimento de uma equipe multidisciplinar no tratamen-
to de pacientes com infecções articulares periprotéticas (IAPs)? 

RECOMENDAÇÃO: O tratamento das IAPs adota uma abordagem multidisciplinar, com interações entre as equipes do ortopedista, 
anestesista, infectologista, microbiologista médico, cirurgião plástico e serviços auxiliares. Demonstra-se que os centros com experi-
ência no tratamento de IAPs, ou aqueles que adotam protocolos padronizados, apresentam melhores resultados com menores taxas de 
complicações. Até que mais pesquisas demonstrem o contrário, os pacientes com IAP devem ser atendidos em centros que adotam uma 
abordagem multidisciplinar e tenham experiência no manejo das IAPs.

NÍVEL DE EVIDÊNCIA: Limitada

VOTO DOS DELEGADOS: Concordam: 98%, Discordam: 1%, Abstenção: 1% (Unânime, Consenso Muito Forte)

JUSTIFICATIVA
Ainda que existam inúmeros relatos sobre as vantagens de 

equipes multi- ou interdisciplinares (TMD/TID) na prevenção 
das IAPs, os dados são limitados quanto ao seu impacto no resul-
tado das IAPs. Até o momento, nenhum estudo avaliou interven-
ções de TMD/TID com método randomizado, e nenhuma revi-
são sistemática consistente pode ser encontrada. Mesmo assim, 

quando a IAP ocorre, pelo menos em centros especializados de 
países desenvolvidos, um grande núemro de profissionais, clí-
nicos, cirurgiões e de serviços auxiliares, são envolvidos no tra-
tamento, como ortopedistas, infectologistas, microbiologistas, 
equipe de terapia antimicrobiana ambulatorial (OPAT), aneste-
sista e clínico. Além do mais, serviços auxiliares como nutrição, 
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fisioterapia, farmácia, enfermagem e de coordenação da assis-
tência (em que se incluem reabilitação, aconselhamento, supor-
te por pares, informações complementares) são muito uteis [1].

A Unidade de Infecção Óssea de Oxford (OBIU) na Ingla-
terra e a Universidade de Saude e Ciência do Oregon (OHSU) 
nos Estados Unidos descreveram modelos de TMD/TID em in-
fecções ortopédicas, incluído as IAPs, que foram desenvolvidos 
e implementados com sucesso. Relatos desses centros sugerem 
que os serviços de TMD/TID e OPAT podem melhorar o manejo 
das IAPs, não somente com respeito ao diagnóstico, tratamento 
e na abordagem de comorbidades, mas também com respeito a 
readmissões e redução geral da hospitalização [2,3].

Um estudo em pequena escala reportou os resultados, em 
cinco anos do tratamento em dois tempos para IAPs do qua-
dril, de um único cirurgião em um centro terciário. Este estu-
do salientou, prospectivamente, a importância vital da TMD no 
manejo de 125 pacientes. Nenhum paciente teve o seguimen-
to interrompido. Os autores mostraram excelente controle da 
infecção em uma série de pacientes e infecções complicadas, 
usando um protocolo de revisão em dois tempos, conduzido por 
abordagem multidisciplinar. Contudo, houve uma inexplicavel-
mente alta taxa de mortalidade nesses pacientes, uma vez 19 pa-
cientes morreram durante o período de estudo, com uma taxa 
de mortalidade em um ano de 0,8% e uma mortalidade geral aos 
cinco anos de 15,2% [4].

Outro estudo avaliou o tratamento baseado em algoritmo 
em pacientes com IAPs, que enfatizou discussões sobre o esta-
belecimento de TMD/TID e otimizações terapêuticas. O estudo 
incluiu 147 pacientes consecutivos (com IAPs confirmadas do 
quadril e joelho), que foram tratados em uma abordagem pró 
forma em um seguimento médio de 29 meses. Os pacientes fo-
ram tratados cirurgicamente com DARI ou revisão em dois tem-
pos (com ou sem espaçador). As discussões interdisciplinares 
dos casos foram feitas para ajustar a terapêutica antibiótico e 
de suporte. Os autores então avaliaram a sobrevivência, livre de 
infecção, em todos os pacientes tratados e registraram as alte-
rações do regime terapêutico e complicações associadas. Ain-
da que o microrganismo infectante tenha sido identificado em 
73,5% dos casos, a antibioticoterapia teve que ser ajustada em 
42% dos casos, com base nas discussões com infectologistas. Um 
total de 71,4% e 5,4% dos casos foram considerados definitiva-
mente ou provavelmente livres de infecção, respectivamente. 
Entre a coorte do estudo, 3,4% morreram como resultado da IAP 
e sepsis. Aqueles em risco de falha do tratamento foram os casos 
com estado pré-séptico previamente ao inicio do tratamento, pa-
cientes infectados com microrganismos de “difícil tratamento”, 
ou infecções polimicrobianas, salientando a importância de uma 
abordagem TID e o seu impacto no sucesso desses casos [5].

Além disso, o manejo das IAPs, no contexto dos biofilmes, é 
desafiador. A formação de biofilmes é dependente de inúmeros 
fatores, que incluem o material de implante, a condição e o meio 
de cultura, precondicionamento bacteriano, espécie bacteriana, 
morfologia da cepa e da colônia (e.g. normal, variantes de colô-
nias pequenas, fenótipos mucoides) e o método de avaliação. Es-
tudos em modelos animais experimentais de IAPs diferem entre 
animais e cepas, o tamanho do inóculo, e das espécies e cepas 
bacterianas. Portanto, os modelos animais podem não ser extra-
polados para o manejo dos pacientes. Estudos clínicos de IAPs 
frequentemente não são padronizados na profilaxia antibiótica e 
na informação sobre o tempo e mecanismo da colonização bac-
teriana. Infecções causadas por bactérias virulentas ou piogêni-
cas, como o Staphylococcus aureus, induzem aos sintomas clíni-
cos muito mais precocemente que bactérias de baixa virulência.

Pacientes que se submeteram a intervenções ortopédicas, 
incluindo artroplastia, reportaram um estado mental negativo, 
limitações funcionais e de atividades, dor e perda da indepen-
dência [6]. Após uma série de internações, estratégias de alta 
individualizadas podem diminuir os riscos de reinternações 
e melhorar a satisfação dos pacientes [7]. A história médica 
pregressa, exame clínico, investigações laboratoriais, imagens 
convencionais ou especializadas, aspiração articular, exames 
microbiológicos e histopatológicos, auxiliam o diagnóstico de 
IAP e são indispensáveis antes do planejamento e do tratamento 
apropriado. A diferenciação entre solturaséptica ou asséptica do 
implante é difícil.  O manejo das IAPs é caro, complicado, e tem 
alta taxa de morbidade [1]. Estes pacientes devem ter assistência 
de especialistas (TMD/TID). O manejo por TMD/TID nos per-
mite determinar a extensão das necessidades não atingidas em 
pacientes com IAPs e avaliar as intervenções de suporte existen-
tes para os pacientes com IAPs e desenvolver opções apropria-
das de assistência.

Com base na pesquisa aqui apresentada, nós acreditamos 
que existe um gap na literatura disponível para revisões siste-
máticas ou conclusões com respeito a esta questão. Estudos sis-
temáticos adicionais são necessários para determinar o modelo, 
implementação e avaliação de TMD/TID no manejo de pacien-
tes submetidos ao tratamento para IAPs.

Pesquisa da literatura
A pesquisa da literatura, tendo como fontes o BNI, CINAHL, 

Embase, HMIC e Medline, foi feita para ((“multidisciplinary 
team*” OR inter- disciplinary OR MDT) AND ((prosthe* OR ar-
throplast*)) AND infection*). A pesquisa foi feita, desde a cria-
ção até 10 de janeiro de 2018, e 22 artigos foram encontrados.
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