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RESUMO

Objetivos: Comparar as taxas de sucesso das modalidades 
terapêuticas utilizadas no tratamento de infecções associadas a 
artroplastia total de joelho (ATJ), e avaliar o desfecho funcional 
e de dor nas modalidades por meio de escores de qualidade 
de vida. Métodos: Avaliamos todos os indivíduos que desenvol-
veram infecção após ATJ em nosso serviço, entre 1º de janeiro 
de 2008 e 31 de dezembro de 2010. Resultados: Neste período, 
29 pacientes com ATJ tiveram infecção, e 12 deles foram sub-
metidos a desbridamento e retenção da prótese (D+R), sete a 
cirurgia de troca da prótese em dois estágios, seis a cirurgia em 
um estágio, e quatro receberam terapia antibiótica supressiva 
por não poderem ser submetidos a nova cirurgia. Conclusão: As 
taxas de sucesso de D+R, da revisão em um, e em dois está-
gios foi de 75%, 83,3% e 100%, respectivamente. Os melhores 
resultados referente à qualidade de vida e função ocorreram 
nos pacientes submetidos a D+R. Em contraste, os piores re-
sultados foram observados em pacientes tratados com cirurgia 
de revisão em dois estágios. Nível de Evidência II, Estudos 
Prognósticos- Investigação do Efeito de Característica de 
um Paciente Sobre o Desfecho da Doença.

Descritores: Artroplastia. Infecção. Retenção da prótese. Infecções 
relacionadas a prótese. Prótese do joelho.

ABSTRACT

Objectives: To identify and compare the rate of success of thera-
peutic modalities applied in surgeries for the treatment of infections 
associated with total knee arthroplasty (TKA), and to evaluate the 
functional outcome and pain in different therapeutic modalities by 
means of quality of life scores. Methods: We evaluated all patients 
who developed periprosthetic infection after TKA for primary or 
secondary osteoarthritis, in the period from January 1st, 2008 to 
December 31st, 2010. Results: In the study period, 29 patients with 
TKA had infection, and 12 of these underwent debridement and 
retention of the prosthesis (D+R), seven received two-stage and six 
one-stage exchange arthroplasties, and four patients were treated 
with suppressive antibiotic therapy because they could not under-
go another surgical procedure. Conclusion: The D+R , one-stage 
revision and two-stage revision success rates were 75%, 83.3%, 
and 100%, respectively. The best results of quality of life (QoL) and 
function occur in patients undergoing D+R. In contrast, the worst 
QoL and functional results were obtained in patients treated with 
two-stage revision arthroplasty. Level of Evidence II, Prognostic 
Studies - Investigating the Effect of a Patient Characteristic 
on the Outcome of Disease.

Keywords: Arthroplasty. Infection. Prosthesis retention. Prosthesis-
-related infections. Knee prosthesis.

INTRODUÇÃO

A infecção periprotética é uma das principais causas de fracasso de 
artroplastia total do joelho1  (ATJ) e sua gestão é um dos tratamentos 
médicos mais complexos. Mesmo com o desenvolvimento de tera-
pias de antibióticos profilácticos, controle ambiental e melhorias nas 
técnicas cirúrgicas, a incidência de infecção pode variar entre 1-2% 
nas artroplastias primárias e 3,5-5% em cirurgias de revisão.2-4 Os 
principais fatores de risco associados com a infecção na artroplastia 
do joelho são cirurgia prévia, idade avançada, sexo feminino, artrite 
reumatoide, obesidade, diabetes e imunodeficiencias.5

O tratamento da infecção envolve a remoção cirúrgica do foco da 
infecção e tratamento prolongado com antibióticos contra bactérias 

produtoras de biofilme.6,7 Várias classificações e sistemas de está-
gios são utilizadas para determinar o tratamento, e principalmente, 
considerar o intervalo de tempo entre a cirurgia e o aparecimento 
dos sinais e sintomas. A classificação proposta por Zimmerli et al.8 
diferencia infecções precoces (desenvolvidos antes de três meses 
após a cirurgia), intermediárias (3-24 meses) e tardias (após 24 
meses), e está relacionada com a patogênese das infecções. Infec-
ções precoces e intermediárias são geralmente contraídas durante 
a implantação da prótese, enquanto as infecções tardias resultam 
de disseminação hematogênica do foco à distancia.8,9

Com base nesta classificação, as modalidades terapêuticas pro-
postas são: desbridamento cirúrgico com manutenção da prótese 
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e antibioticoterapia prolongada, troca em um estágio ou dois es-
tágios de revisão com intervalo curto (2-6 semanas), a revisão em 
dois estágios com intervalos longos (6 -8 semanas) e a artrodese. 
No desbridamento com a retenção da prótese, o hematoma é 
removido, bem como a membrana fibrosa, fístulas, e osso e teci-
dos moles mortos, e o componente de polietileno é trocado.10 A 
cirurgia de revisão de um estágio consiste na remoção de todo o 
material, desbridamento e substituição da prótese no mesmo pro-
cedimento.11 Na troca em dois estágios, a implementação de uma 
nova prótese é retardada por períodos que variam de quatro a seis 
semanas de intervalo (curto) ou mais (intervalo longo), e pode ser 
inserido um espaçador com antibiótico, permitindo a manutenção 
do alinhamento do membro, a tensão do tecido mole e mobilidade 
parcial. O problema neste caso é que o espaçador atua como 
um corpo estranho, sujeito a deslocamentos.12,13 A artrodese é 
reservada para pacientes com alto risco de reinfecção ou quando 
o resultado funcional é pior do que o esperado com artrodese.
O objetivo do presente estudo é identificar as modalidades tera-
pêuticas aplicadas em cirurgias para o tratamento de infecções 
associadas a artroplastias do joelho, avaliando a taxa de sucesso 
de cada uma, bem como avaliar o resultado funcional e a dor 
em diferentes modalidades terapêuticas por meio de escores de 
qualidade de vida.

MÉTODOS

Este é um estudo de coorte retrospectivo, realizado no Departamento 
de Ortopedia e Traumatologia, em um hospital público universitário, 
quaternário, e um centro metropolitano de referência para trauma, no 
Brasil, com 105 leitos para ortopedia e traumatologia. A população 
é composta por todos os pacientes que desenvolveram infecção 
periprotética após artroplastia total de joelho por osteoartrose pri-
mária ou secundária, no período de 1º de janeiro de 2008 a 31 de 
dezembro de 2010. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
da Instituição (nº do protocolo 021/12) e os pacientes assinaram 
formulários de Consentimento Livre e Informado para o tratamento.

Protocolo do serviço de tratamento 
Todos os pacientes foram tratados individualmente de acordo 
com o protocolo de serviço, com base no algoritmo publicado 
por Zimmerli et al.8 para o tratamento de infecções no quadril 
e joelho decorrente de artroplastias, que leva em consideração 
fatores de risco avaliados em estudos anteriores:8 desbridamento 
com retenção da prótese é a opção para pacientes com infecções 
precoces ou tardias com sinais e sintomas que duram menos de 
três semanas, com próteses estáveis, boas condições de pele e 
tecido subcutâneo, que usaram antibióticos com atividade contra 
patógenos formadores de biofilme. Terapia antibiótica intravenosa 
deve ser sido mantida durante duas a quatro semanas, seguido 
por terapia oral, durante seis meses. A substituição de prótese 
de um estágio só pode ser utilizada se as condições de pele 
e do tecido subcutâneo forem boas, se não há comorbidades 
significativas e se o agente causador for sensível a antibióticos. 
Em pacientes com condições desfavoráveis   de pele e de tecido 
subcutâneo (fístulas da pele), a opção é a substituição em dois 
estágios, e o intervalo entre as duas cirurgias deve ser de quatro 
a seis semanas. A terapia com antibióticos é mantida durante 
seis meses. A remoção permanente do implante ou artrodese é 
indicada para pacientes imunocomprometidos graves e aqueles 
sem mobilidade. Antibioticoterapia prolongada é indicada para 
pacientes sem possibilidades clínicas de se submeter a outra 
cirurgia ou aqueles que recusam a cirurgia.
A cura da infecção foi definida como a ausência de sinais e sinto-
mas de infecção, nível de proteína C-reativa (CRP) < 2 mg/L ou 
taxa de sedimentação de eritrócitos (ESR) <20 mm/h, e ausência 

de sinais radiográficos de infecção por dois anos após o início da 
antibioticoterapia. O insucesso do tratamento foi considerado em 
pacientes que se submeteram a um novo procedimento cirúrgico 
ou evoluíram para morte como resultado de infecção, e casos de 
sucesso foram aqueles que mantiveram a ATJ ou tiveram reim-
plante da ATJ.

Análise estatística
Os casos foram identificados na base de dados do serviço Grupo 
de Cirurgia do Joelho. Todos os registros médicos foram revisados 
e resumidos por um dos autores com o uso de um instrumen-
to de coleta de dados demográficos, sinais e sintomas clínicos, 
cirúrgicos, exames de imagens e resultados de laboratório. Os 
pacientes foram entrevistados por telefone com os questionários 
Short Form-36 (SF-36) e Western Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index (WOMAC).
Os dados dos pacientes foram descritos com o uso de medidas 
resumidas (média, desvio padrão) para idade e frequências abso-
lutas e relativas, por gênero. As idades médias foram comparadas 
entre os grupos por meio de análise de variância (ANOVA)14 e a 
associação entre gênero e grupo foi verificada por meio do teste 
de razão de verossimilhança.15

A qualidade de vida (SF-36) e escores de função (WOMAC) foram 
descritos de acordo com os grupos de tratamento, combinando-se 
dois tratamentos para obter grupos de amostras maiores, usando 
medianas, valores mínimos e máximos, e comparações entre os 
grupos por meio do teste de Mann-Whitney.15

RESULTADOS

No período do estudo, 29 pacientes foram incluídos e avaliados, 
19 mulheres e 10 homens. Destes, 12 foram submetidos à desbri-
damento com a retenção de prótese (D+R), sete sofreram cirur-
gia de revisão de dois estágios e seis pacientes tiveram cirurgia 
de revisão de um estágio, realizada por um dos três cirurgiões 
ortopédicos na equipe acompanhados por um especialista em 
doenças infecciosas. Quatro pacientes foram tratados com te-
rapia antibiótica supressiva, pois não aceitaram se submeter a 
outro procedimento cirúrgico ou não tinham condições clínicas 
para o procedimento. Dos 29 casos, nove (31%) tiveram infecção 
precoce, 12 (41,4%), tiveram infecção intermediária e oito (27,6%), 
infecção tardia. Os agentes causais identificados nas culturas 
estão descritos na Tabela 1.
Entre os 12 pacientes submetidos a desbridamento, que manti-
veram a prótese, nove (75%) foram curados. Todos os pacientes 
submetidos a cirurgia de revisão de dois estágios (sete) alcan-
çaram a cura, e assim como cinco dos seis pacientes (83,3%) 
submetidos ao procedimento de um estágio.

Tabela 1. Agentes causadores de infecções periprotéticas em pacien-
tes submetidos a artroplastia total de joelho, identificados por cultura. 

Agente n (%)

Não identificado (cultura negativa) 4 (13,8)

Staphylococcus aureus 9 (31)

Staphylococcus Coagulase-negativa 5 (17,2)

Streptococcus 4 (13,8)

Pseudomonas aeruginosa 3 (10,3)

Escherichia coli 1 (3,4)

Staphylococcus pyodermides 1 (3,4)

Enterobacter sp. 1 (3,4)

Enterococcus sp. 1 (3,4)

Total 29 (100)
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Apenas os pacientes submetidos a tratamento cirúrgico (25) e 
que alcançaram a cura foram usadas na análise multivariada da 
qualidade de vida. Aqueles não submetidos à cirurgia foram ex-
cluídos desta análise, e alguns foram ainda excluídos pois foram 
submetidos a desbridamento com a retenção de prótese (D + R), 
mas depois evoluíram para recaída (dois pacientes), ou morreram 
devido à infecção (outros 2). A partir dos 21 pacientes restantes, 
dois não seguiram o follow-up (um por morte não relacionada com 
a infecção, e um devido à mudança de endereço). Portanto, 19 
pacientes responderam aos questionários, e estes tinham uma 
idade média de 70,3 anos. O tempo de seguimento livre de reci-
divas foi de 40,3 meses, em média.
Não houve uma associação estatisticamente significativa entre 
gênero e grupo de tratamento (p=0,306), não houve diferença 
estatisticamente significativa na idade entre os grupos (p=0,962), 
e não houve diferença nos tempos de seguimento sem recaída 
entre os grupos de tratamento (p=0,426). (Tabela 2)
Não houve diferença estatisticamente significativa na pontuação 
entre os tratamentos em relação aos domínios de funcionamen-
to físico (p=0,003), funcionamento do aspecto físico (p=0,012) 
e percepção sobre a saúde geral (p=0,009) e na dor corporal 
(p=0,007), função (p=0,003) e funcionalidade total (p=0,002), 
comparando as três modalidades de tratamento cirúrgico para a 
artroplastia infectada. (Tabela 3)

Os pacientes tratados com cirurgia de revisão em dois estágios 
mostram uma menor qualidade de vida na pontuação do domínio 
funcionamento físico do que os pacientes que receberam outros 
tratamentos (p <0,05), e também nas áreas WOMAC dor, função e 
total (p <0,05). Os escores das limitações físicas são significativa-
mente mais baixos nos pacientes tratados com a revisão cirúrgica 
em dois estágios em comparação com pacientes tratados com 
desbridamento e retenção (D+R, p = 0,003), e as pontuações ge-
rais de saúde dos pacientes tratados com desbridamento (D+R) 
têm significativamente escores mais altos do que os pacientes 
submetidos a outros tratamentos (p <0,05). (Tabela 4)
Os pacientes tratados com desbridamento e retenção (D+R) têm 
escores significativamente mais elevados para a qualidade de vida 
nos domínios capacidade funcional, limitação física, dor e estado 
geral de saúde, e nos escores de dor, funcionalidade e pontuação 
total em doentes tratados com cirurgia de revisão de dois estágios 
ou um estágio (p <0,05). (Tabela 5)

Table 2. Idade, gênero e tempo de seguimento sem recorrência de 
acordo com os grupos de tratamento: pacientes tratados com desbri-
damento mais retenção da prótese (D+R), cirurgia de revisão de dois 
estágios ou de um estágio.

Variáveis
Grupos

Total 
(n = 19)

p
D+R (n = 8)

Dois estágios 
(n = 7)

Um estágio 
(n = 4)

Gênero (n%)

Feminino 4 (50) 6 (85,7) 3 (75) 13 (68,4)
0,306*

Masculino 4 (50) 1 (14,3) 1 (25) 6 (31,6

Idade (anos)

Média (DP) 70,3 (8,2) 69,9 (6,6) 71,3 (,9) 70,3 (7,6 0,962†

Tempo de seguimento sem recorrências (meses)

Média (EP) 37,9 (4,7) 47,0 (0,0) 37,7 (6,7) 40,7 (3,3) 0,426‡

*Resultados do teste da razão de verossimilhança; † Resultados do teste ANOVA; ‡Resultados 
do teste de Log-Rank.

Tabela 3. Escores de qualidade de vida e funcionalidade de acordo com a modalidade do tratamento: pacientes tratados com desbridamento mais 
retenção da prótese (D+R), cirurgia de revisão de dois estágios e cirurgia de revisão de um estágio.

Variáveis

Grupos
Mediana total

(mínimo; máximo)
pMediana D+R

(mínimo; máximo)

Mediana 
Dois estágios

(mínimo; máximo)

Mediana 
Um estágio

(mínimo; máximo)

Capacidade funcional 6,5 (55; 85) 35 (30; 55) 62,5 (50; 85) 55 (30; 85) 0,003
Limitação física 62,5 (50; 100) 25 (0; 50) 50 (25; 100) 50 (0; 100) 0,012

Dor 58 (30; 74) 41 (22; 54) 51,5 (41; 62) 51 (22; 74) 0,057
Estado geral de saúde 82 (62; 100) 62 (30; 72) 59,5 (47; 67) 67 (30; 100) 0,009

Vitalidade 85 (50; 95) 70 (35; 100) 65 (30; 95) 70 (30; 100) 0,280
Aspecto social 81,5 (50; 100) 75 (63; 100) 69 (39; 88) 75 (38; 100) 0,338

Aspecto emocional 100 (66,6; 100) 67 (0; 100) 67 (33; 100) 67 (0; 100) 0,304
Saúde mental 84 (56; 100) 64 (32; 88) 68 (52; 96) 64 (32; 100) 0,315
WOMAC dor 17,5 (16; 20) 14 (11; 16) 17 (15; 19) 16 (11; 20) 0,007

WOMAC rigidez 8 (7; 8) 7 (2; 8) 8 (6; 8) 8 (2; 8) 0,245
WOMAC função 57,5 (43; 62) 40 (30; 47) 49,5 (47; 55) 48 (30; 62) 0,003
WOMAC total 85,9 (70,8; 90,6) 64,6 (44,8; 72,9) 78,1 (72,9; 82,3) 76 (44,8; 90,6) 0,002

Tabela 4. Comparação múltipla entre modalidades de tratamento para 
escores de qualidade de vida e domínios de funcionalidade que mos-
tram diferenças estatísticas.

Variáveis Comparação Valor de Z p

Capacidade 
funcional

D + R versus dois-estágios 3,47 0,001
D + R versus um-estágio 0,50 0,0619

Dois-estágios versus um-estágio -2,38 0,017

Limitação física
D + R versus dois-estágios 2,97 0,003
D + R versus um-estágio 0,78 0,433

Dois-estágios versus um-estágio -1,69 0,092

Estado geral
de saúde

D + R versus dois-estágios 2,86 0,004
D + R versus um-estágio 2,49 0,013

Dois-estágios versus um-estágio 0,06 0,949

WOMAC dor
D + R versus dois-estágios 3,17 0,002
D + R versus um-estágio 0,57 0,566

Dois-estágios versus um-estágio -2,06 0,039

WOMAC função
D + R versus dois-estágios 3,58 < 0,001
D + R versus um-estágio 0,88 0,379

Dois-estágios versus um-estágio -2,10 0,036

WOMAC total
D + R versus dois-estágios 3,68 < 0,001
D + R versus um-estágio 0,92 0,359

Dois-estágios versus um-estágio -2,14 0,032
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Sendo que os pacientes tratados com cirurgia de revisão em dois 
estágios têm escores significativamente mais baixos de qualidade 
de vida na capacidade funcional, limitação física e escores WOMAC 
para dor, função e pontuação total do que pacientes tratados com 
D+R ou cirurgia de revisão de um estágio (p <0,05). (Tabela 6)

DISCUSSÃO

O tratamento de infecções periprotéticas, envolvendo múltiplas 
intervenções cirúrgicas e terapia antibiótica prolongada, falha em 
10 a 20% dos casos.16,17 Embora a literatura apresente taxas entre 
1% e 2% de infecção em artroplastias primárias,2,3 um recente 
levantamento entre 1994 e 2008 em nosso hospital público uni-
versitário (Santa Casa de São Paulo) mostrou uma incidência de 
6,4%.18 Mesmo avaliando um pequeno número de indivíduos, o 
presente estudo verificou que menos de um quarto dos pacientes 
com infecção foram tratadas com artroplastia de troca em dois 
estágios, o procedimento cirúrgico mais comum na literatura.19 
De acordo com o literatura8,20,21 a D+R foi a modalidade cirúrgica 
proposta na maioria dos casos, a fim de resgatar artroplastia sem 
a necessidade de remoção de todos os componentes.
Fatores associados com maiores taxas de infecção incluem cirur-
gias anteriores no joelho, idade avançada, sexo feminino, artrite 
reumatoide, obesidade, diabetes e outras imunodeficiências.5,22

O aparecimento de infecção antes dos três meses de pós-
operatório foi o mais frequente em nosso estudo, e este fato é 
provavelmente explicado pela virulência de microorganismos 
encontrados nestes casos, tais como S. aureus e bacilos Gram-
-negativos. O agente mais frequente foi o S. aureus, semelhante 
aos achados de Marculescu, com 32% de taxa de infecção por S. 
aureus.10 No entanto, também encontramos várias outras bacté-
rias, como três casos de Pseudomonas aeruginosa e Escherichia 
coli, Enterobacter sp e Enterococcus sp.
A principal conclusão deste estudo foi a presença dos melho-
res resultados de qualidade de vida de acordo com o SF-36 em 
pacientes submetidos a desbridamento e retenção (D+R) em 
comparação com os demais tratamentos. A análise de cada com-
ponente do SF-36, por meio do cálculo da Raw Scale, mostra 
escores mais elevados no funcionamento físico, limitações físicas, 
dor e estado geral de saúde. Pelo questionário WOMAC, esses 
pacientes apresentaram melhores resultados na dor, função e 
pontuação geral. A taxa de sucesso na modalidade D+R, cirurgia 
de revisão de um estágio e de dois estágios em um período de 
dois dias foi de 75%, 83,3% e 100%, respectivamente.
A cirurgia de revisão de artroplastia em dois estágios é o proce-
dimento mais utilizado, com uma taxa de sucesso de cerca de 
90%.19,23 A prótese infectada é removida, tecidos moles e osso 
são desbridados e um espaçador de cimento impregnado com 
antibiótico é utilizado. Embora amplamente utilizada, nosso estudo 
mostra os piores resultados de qualidade de vida e pontuação 
WOMAC com este tratamento. Cirurgia de revisão de artroplastia 
em dois estágios não é indicada em pacientes com imunossu-
pressão severa ou sem condições clínicas para a cirurgia. Os 
pacientes do estudo tratados com a revisão em dois estágios 
tiveram os piores resultados nos domínios do SF-36 em capaci-
dade funcional, limitação física e dor. Os resultados dos escores 
do WOMAC foram também piores para dor, função e pontuação 
geral, em comparação aos demais pacientes.
Existem poucos estudos comparativos sobre a efetividade da ci-
rurgia de revisão de um estágio, e esta modalidade raramente é 
indicada em comparação ao procedimento de dois estágios.24,25 A 
indicação é mais frequente em artroplastias de quadril infectadas. 
Em nosso serviço, este procedimento é realizado em pacientes 
com sintomas iniciais de infecção sem sinais de afrouxamento, 
com boas condições de tecido mole e ausência de fístulas. Tam-
bém não é indicado em infecções por Staphylococcus aureus 
resistente à meticilina (MRSA), Enterococcus sp, fungos ou outros 
microorganismos multirresistentes. Um longo período de antibioti-
coterapia parenteral é necessário após o procedimento, com uma 
taxa de sucesso na literatura de até 80%.20

Tabela 6. Escores de qualidade de vida e domínios de funcionalidade 
comparando os grupos que receberam desbridamento mais retenção 
da prótese (D + R) reunidos com pacientes que receberam cirurgia de 
revisão de um estágio e aqueles que receberam cirurgia de revisão de 
dois estágio. Resultados do teste de Mann-Whitney.

Variáveis

Grupos

Mediana total 
(mínimo; máximo)

pMediana
Dois-estágios 

(mínimo; máximo)

D + R/ mediana 
um-estágio 

(mínimo; máximo)

Capacidade 
funcional

35 (30; 55) 67,5 (50; 85) 55 (30; 85) < 0,001

Limitação física 25 (0; 50) 50 (25; 100) 50 (0; 100) 0,004

Dor 41 (22; 54) 58 (30; 74) 51 (22; 74) 0,022

Estado geral
de saúde

62 (30; 72) 77 (47; 100) 67 (30; 100) 0,056

Vitalidade 70 (35; 100) 82,5 (30; 95) 70 (30; 100) 0,261

Aspecto social 75 (63; 100) 75 (38; 100) 75 (38; 100) 0,967

Aspecto 
emocional

67 (0; 100) 83,5 (33; 100) 67 (0; 100) 0,340

Saúde mental 64 (32; 88) 80 (52; 100) 64 (32; 100) 0,299

WOMAC dor 14 (11; 16) 17,5 (15; 20) 16 (11; 20) 0,001

WOMAC rigidez 7 (2; 8) 8 (6; 8) 8 (2; 8) 0,142

WOMAC função 40 (30; 47) 53 (43; 62) 48 (30; 62) < 0,001

WOMAC total 64,6 (44,8; 72,9) 80,7 (70,8; 90,6) 76 (44,8; 90,6) < 0,001

Tabela 5. Escores de qualidade de vida e domínios de funcionalidade 
comparando os grupos que receberam desbridamento mais retenção 
da prótese (D + R) com outros grupos reunidos. Resultados do teste 
de Mann-Whitney.

Variáveis

Grupos

Mediana total
(mínimo; máximo)

pMediana D+R
(mínimo; máximo)

Mediana
Dois-estágios/

um-estágio
(mínimo; máximo)

Capacidade 
funcional

67,5 (55; 85) 40 (30; 85) 55 (30; 85) 0,009

Limitação física 62,5 (50; 100) 25 (0; 100) 50 (0; 100) 0,016

Dor 58 (30; 74) 41 (22; 62) 51 (22; 74) 0,041

Estado geral
de saúde

82 (62; 100) 62 (30; 72) 67 (30; 100) 0,001

Vitalidade 85 (50; 95) 70 (30; 100) 70 (30; 100) 0,129

Aspecto social 81,5 (50; 100) 75 (38; 100) 75 (38; 100) 0,272

Aspecto 
emocional

100 (66,6; 100) 67 (0; 100) 67 (0; 100) 0,152

Saúde mental 84 (56; 100) 64 (32; 96) 64 (32; 100) 0,152

WOMAC dor 17,5 (16; 20) 15 (11; 19) 16 (11; 20) 0,016

WOMAC rigidez 8 (7; 8) 7 (2; 8) 8 (2; 8) 0,351

WOMAC função 57,5 (43; 62) 45 (30; 55) 48 (30; 62) 0,004

WOMAC total 85,9 (70,8; 90,6) 69,8 (44,8; 82,3) 76 (44,8; 90,6) 0,003
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Atualmente, a metodologia D+R ganhou espaço no tratamento de 
infecções hematogênicas agudas e precoces. A taxa de sucesso 
na literatura varia entre 19,5% e 89,5%.20,26 Um dos fatores-chave 
de sucesso é o tipo de infecção: Byren et al., em um estudo pros-
pectivo com 112 ATJ infectadas tratadas com D+R, tiveram um 
taxa de sucesso de 66,7% em pacientes com infecção tardia, 
enquanto que as infecções hematogênicas precoce e tardia mos-
traram uma taxa de 92,3 e 100%.21 Outros fatores relacionados 
com o insucesso são atraso na cirurgia de revisão superior a 
duas semanas após o início dos sintomas, a presença de fístu-
las, próteses articuladas e pacientes imunocomprometidos. Em 
nosso protocolo, D+R é indicado em pacientes com sintomas 
há menos de duas semanas, sem sinais de soltura do implante e 
sem fístulas, com culturas negativas ou microrganismos sensíveis 
aos agentes antimicrobianos para microrganismos aderentes à 
superfície (ex: rifampicina).
Outras modalidades terapêuticas, como a artrodese, amputação, 
ressecção sem reimplante e antibioticoterapia de supressão de lon-
go prazo são exceções, no nosso ponto de vista, devido à grande 
limitação funcional e baixa satisfação do paciente, indicados apenas 
como procedimentos de salvamento. Em nossa série, quatro pa-
cientes foram submetidos à terapia supressivos com antibióticos, 
todos devido à falta de condições clínicas para a cirurgia.
O objetivo da terapia antibiótica em pacientes com ATJ infectada é a 
cura ou controle do processo infeccioso. Há poucos ensaios clínicos 
randomizados que avaliaram a eficácia da terapia medicamentosa 

em pacientes com ATJ infectada. A escolha depende de dados 
in vitro de susceptibilidade, reações alérgicas e da intolerância, 
as preferências do paciente e o tipo de procedimento realizado.20

Nosso estudo demonstrou uma taxa de sucesso de 84%, com 8% 
de mortes e outros dois (8%) casos de insuficiência submetidos 
à cirurgia de revisão. Durante o período de 1994-2007, antes do 
início do protocolo, a nossa taxa de mortalidade era de 12,8%.18

Acreditamos que há uma indicação para cada modalidade tera-
pêutica, mas o resultado da qualidade de vida é melhor quando 
se opta por desbridamento e retenção de prótese (D+R). Este 
resultado ressalta a importância de um diagnóstico preciso e pre-
coce, e de conhecimento das melhores indicações para cada 
caso. O uso de antibiótico parenteral por duas a seis semanas, 
seguido por antibióticos orais por um período prolongado, guiado 
por um especialista em doenças infecciosas, é fundamental para 
o sucesso do protocolo.

CONCLUSÃO

Em nossa série, a taxa de sucesso no desbridamento mais prótese 
de retenção (D+R), revisão de um estágio, e de dois estágios foi 
de 75%, 83,3% e 100%, respectivamente. Os melhores resultados 
de qualidade de vida e o resultado funcional, de acordo com o 
SF-36 e o WOMAC, ocorreram em pacientes submetidos a D+R, 
em comparação com os outros tratamentos. Em contraste, a pior 
qualidade de vida e os resultados funcionais foram obtidos em 
pacientes tratados com artroplastia de revisão de dois estágios.
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