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Tratamento de Infeções Periprotésicas com Revisão a Um ou Dois Tempos – Resultados de um 
Protocolo Institucional 
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Resumo: 

Introdução: As infeções periprotésicas crónicas caracterizam-se pela presença de um biofilme 

bacteriano na superfície do implante. A sua remoção é a única alternativa de tratamento eficaz.  

Assim, a cirurgia de revisão com extração da prótese infetada assume-se como o tratamento de 

eleição. Esta pode ser realizada em um ou dois tempos cirúrgicos, não havendo na literatura 

evidência conclusiva sobre a superioridade de uma técnica em relação a outra, havendo mesmo 

conclusões contraditórias em várias meta-análises. O objetivo desta investigação é comparar estas 

duas técnicas em termos de taxas de sucesso, tempo de internamento, tempo de antibioterapia e 

complicações associadas, quando aplicado um protocolo institucionalizado. 

Métodos: Trata-se de um estudo retrospetivo, que inclui 38 doentes com diagnóstico de infeção 

protésica submetidos a cirurgia de revisão da prótese pelo último autor entre janeiro de 2017 e 

novembro de 2019. Os doentes foram identificados através de bases de dados eletrónicas do 

Centro Hospitalar Universitário do Porto. 

Resultados: Foram estudadas 29 revisões a dois tempos e nove revisões a um tempo, com tempo 

médio de seguimento de 21 meses. Ambas abordagens cirúrgicas apresentaram uma taxa de 

sucesso de 77.8%. Apenas 23 casos completaram os dois tempos de revisão e, neste subgrupo, a 

taxa de sucesso foi de 91.3%. O tempo médio de internamento foi inferior na revisão a um tempo 

quando comparado com o da revisão a dois tempos. O tempo de antibioterapia foi maior na revisão 

a um tempo do que na revisão a dois tempos. Ocorreram complicações relacionadas com o 

espaçador em três casos (11.1%). Globalmente, houve maior necessidade de intervenção cirúrgica 

não programada no grupo de doentes submetidos a revisão a dois tempos. 

Conclusões: O seguimento de um protocolo permite taxas de sucesso equiparáveis e satisfatórias 

em ambas as abordagens. Apesar da cirurgia de revisão a dois tempos ser tradicionalmente mais 

realizada, parece haver vantagem em adotar a cirurgia de revisão a um tempo, uma vez que 

apresenta menor tempo de internamento e menor taxa de complicações, com taxas de sucesso 

semelhantes.  

Palavras chave: Infeções Protésicas, Revisão a Um Tempo, Revisão a Dois Tempos, Revisão de 

Prótese da Anca, Revisão de Prótese do Joelho.  
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Abstract 

Introdution: Chronic prosthetic joint infections are characterized by mature microbial biofilms on 

the surface of the implant. The only effective way to treat it is to remove the implant. Therefore 

revision surgery with removal of the infected implant is considered the gold standard.  The 

approach can be made in one- or two-stage. There is no conclusive evidence of superiority between 

both surgical techniques and there are even conflicting findings in some meta-analysis. The purpose 

of this paper is to present and compare the results of the two surgical approaches when a 

management protocol is applied, emphasizing the success rate, duration of antibiotic treatment, 

duration of hospitalization and associated complications.  

Materials and Methods: A retrospective study was performed including 38 patients with prosthetic 

joint infections who had undergone either one-stage or two-stage revision surgery by the last 

author between January/2017 and November/2019. The patients were identified through 

electronic databases of the Centro Hospitalar da Universidade do Porto. 

Results: There were 29 two-stage revisions and nine one-stage revisions, with a mean follow-up of 

21 months. Both surgical approaches had a 77.8% success rate. Only 23 cases completed the second 

stage and in this subgroup the success rate was 91.3%. The average period of hospitalization was 

lower in the one-stage revisions when compared with the two-stage revisions. Antibiotic treatment 

time was longer in the one-stage revisions than in the two-stage revisions. Spacer-related 

complications occurred in three cases (11.1%). Overall, there was a greater need for unscheduled 

surgical interventions in the group of patients undergoing two-stage revision. 

Conclusion: Following a protocoled approach resulted in encouraging success rates in both types 

of surgeries. Although two-stage revision surgery is traditionally performed, there seems to be a 

gain in adopting one-stage revision, since it has lower hospitalization durations and a lower rate of 

complications, with similar success rate. 

Key Words: Prosthetic Joint Infection, One-stage Revision, Two-stage Revision, Revision Hip 

Arthroplasty, Revision Knee Arthroplasty. 
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Introdução  

O número de artroplastias realizadas anualmente acompanha o envelhecimento das populações, 

com perspetivas que exista um aumento exponencial ao longo dos próximos anos1,2. Apesar da 

implementação de um número crescente de estratégias profiláticas, a taxa de incidência de infeção 

após a artroplastia total é de cerca de 1-2% consoante o tipo de prótese e os fatores de risco da 

população estudada, constituindo uma complicação devastadora e consumidora de recursos2–5. 

Para além do impacto económico, a infeção protésica traduz-se num maior número de 

procedimentos cirúrgicos, maior tempo de internamento, maior morbilidade e mortalidade, sendo, 

por isso, alvo de constante investigação5–8. 

Não obstante, o diagnóstico e o tratamento da infeção protésica são ainda um desafio diário para 

a comunidade médica. Os critérios para a sua definição permanecem em aceso debate, não 

existindo, até à data, nenhum teste diagnóstico absolutamente preciso ou abordagem terapêutica 

que reúna consenso universal6,9–11. 

Quanto ao tratamento, é possível erradicar a infeção protésica com preservação do implante e 

antibioterapia apropriada, especialmente se esta acontece numa fase aguda12,13. No entanto, a 

cirurgia de revisão (a um ou dois tempos), assume-se como o procedimento de eleição para o 

tratamento de infeções protésicas crónicas, uma vez que a remoção da prótese é a única maneira 

de erradicar o biofilme maduro10,14–16. 

Não é possível encontrar na literatura resultados conclusivos sobre a superioridade de uma técnica 

em relação a outra, com conclusões contraditórias em várias análises e metanálises17–21. A principal 

dificuldade nesta comparação reside no fato que, na esmagadora maioria dos centros, a revisão em 

um tempo é utilizada em casos selecionados, ao passo que a população de doentes submetida a 

revisão em dois tempos engloba todo e qualquer doente, incluindo aqueles com comorbilidades 

pesadas e/ou infeções clinicamente mais complexas22–24. 

Perante isto, o objetivo desta investigação passa por analisar os resultados obtidos no tratamento 

cirúrgico de infeções periprotésicas de acordo com um protocolo institucional, com especial 

enfoque na decisão de revisão a um ou dois tempos cirúrgicos. O objetivo primário será avaliar o 

sucesso de ambas as estratégias em alcançar uma prótese funcionante e livre de infeção, 

analisando também o tempo de internamento, tempo de antibioterapia total e complicações 

associadas, como objetivos secundários. 
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Material e Métodos 

Trata-se de um estudo retrospetivo que incide sobre os doentes com infeção protésica submetidos 

a cirurgia de revisão da prótese pelo autor sénior (RS) entre janeiro de 2017 e novembro de 2019.  

Os doentes foram identificados numa base de dados prospetiva existente no Serviço de Ortopedia 

e as diversas variáveis obtidas através da consulta de bases de dados eletrónicas do Centro Hospital 

Universidade do Porto. A consulta e colheita de dados da referida base de dados tem a aprovação 

da Comissão Nacional de Proteção de dados e da Comissão de Ética. 

O sucesso do tratamento foi definido não só pela erradicação da infeção mantendo uma prótese 

bem funcionante, como também pela ausência de mortalidade relacionada com a infeção e/ou 

tratamento. Utilizou-se um tempo mínimo de seguimento de seis meses após a última intervenção 

cirúrgica.  As comorbilidades foram estratificadas consoante a classificação proposta pela American 

Society of Anesthesiologists (ASA)25. 

Dado o reduzido número da amostra, optou-se por apresentar uma análise descritiva dos 

resultados, não procurando inferências estatísticas que seriam pouco significativas. 

Protocolo de atuação cirúrgica  

Os critérios institucionais para revisão a um tempo são: 1) infeção crónica com agente conhecido e 

sensível a antibioterapia oral; 2) partes moles adequadas para encerramento primário (a presença 

de fistula cutânea não é fator de exclusão desde que possa ser incluída na abordagem cirúrgica); 3) 

não envolvimento do feixe vasculo-nervoso (que impeça um desbridamento eficaz das partes moles 

infetadas); 4) doente sem significativo atingimento sistémico da infeção e não imunossuprimidos; 

5) ausência de cirurgia de revisão por infeção prévia. Todos os outros casos de infeção crónica com 

necessidade de cirurgia de revisão que não cumpram estes pressupostos são tratados com revisão 

em dois tempos. 

Tendo em conta que cada articulação e cada doente tem as suas especificidades, a cirurgia de 

revisão é realizada de forma sistemática. O primeiro passo da cirurgia de revisão é um 

desbridamento rigoroso de todas as partes moles infetadas e a remoção cuidadosa de todo e 

qualquer material estranho (ou seja, prótese, cimento ósseo, parafusos, aramagens, entre outros). 

Este é um passo comum a ambas as abordagens, embora seja necessariamente ainda mais rigoroso 

na revisão em tempo único. Neste passo são obrigatoriamente colhidas amostras representativas 

para estudo microbiológico. A articulação é posteriormente lavada com cerca de três litros de soro 

fisiológico com clorohexidina, seguida de uma lavagem de cerca de três litros de soro fisiológico.  
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No caso da revisão a um tempo, a ferida é temporariamente envolta em compressas limpas, de 

modo a que toda a equipa cirúrgica possa desinfetar-se novamente e trocar de vestuário de 

proteção. Já com novos campos e instrumentos cirúrgicos, é feita uma lavagem adicional com um 

litro de soro fisiológico antes da recolocação da nova prótese. Neste passo, geralmente privilegia- 

-se a utilização de antibioterapia local, utilizando cimento com antibiótico de acordo com as 

sensibilidades microbiológicas conhecidas ou recorrendo a produtos transportadores de 

antibióticos reabsorvíveis (por exemplo, sulfato de cálcio). A ferida é posteriormente encerrada por 

camadas, tão hermeticamente quanto possível, usando uma técnica semelhante à cirurgia primária 

(fios absorvíveis na fáscia e no plano subcutâneo e agrafos na pele).   

No caso da revisão em dois tempos, após o desbridamento, é geralmente colocado um espaçador 

de cimento com antibiótico em altas doses (comercial ou manufaturado) e procede-se, 

posteriormente, ao encerramento. Aquando da segunda cirurgia (idealmente cerca de seis a oito 

semanas depois), procede-se a um novo desbridamento, com extração do espaçador de cimento e 

eventuais implantes provisórios (por exemplo, aramagens), e colheita de novas amostras para a 

microbiologia, com o objetivo de assegurar a erradicação da infeção antes da colocação da nova 

prótese. 

Protocolo de atuação médica 

Com a exceção dos casos em que existe suspeita de sépsis iminente, o início da antibioterapia é 

protelado para depois da cirurgia, de modo a permitir a colheita de amostras microbiológicas 

fidedignas e aumentar a probabilidade de isolar o(s) microrganismo(s) envolvido(s). A 

antibioterapia endovenosa é iniciada empiricamente no bloco operatório, com cobertura de largo 

espectro para gram-positivos positivos e gram-negativos (o protocolo em vigor no serviço é a 

associação de vancomicina com piperacilina/tazobactam). Após conhecidos os resultados de 

microbiologia intra-operatórios, a antibioterapia é desescalada e dirigida ao microrganismo(s) 

identificado(s), não existindo um tempo mínimo definido para alterar da via endovenosa para a via 

oral.  

No caso da cirurgia de revisão a um tempo, a antibioterapia dirigida tem uma duração mínima de 

12 semanas e deve, sempre que possível, incluir um fármaco com ação contra o biofilme (ou seja, 

rifampicina para estafilococos e ciprofloxacina para Gram negativos). No caso da cirurgia de revisão 

a dois tempos, a antibioterapia dirigida tem uma duração mínima de seis semanas. Não existe 

nenhum teste fidedigno para constatar a erradicação da infeção, uma vez que parâmetros como a 

proteína C reativa ou a velocidade de sedimentação eritrocitária se revelaram falíveis. Assim, o 

critério para proceder ao segundo tempo deve assentar na análise conjunta de aspetos clínicos 
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(partes moles bem cicatrizadas) e analíticos (tendência descendente/estável dos parâmetros 

inflamatórios e não necessariamente a sua completa normalização). 

Resultados  

Foram estudados 38 doentes submetidos a cirurgia de revisão protésica por infeção, 29 revisões a 

dois tempos e nove revisões a um tempo, com um tempo de seguimento médio de 21 meses. Na 

tabela I podemos encontrar as principais características clínicas e demográficas de ambos os 

grupos. Na tabela II encontram-se os achados microbiológicos da população em estudo. 

No grupo da revisão a um tempo, a maioria (cinco casos) diz respeito a infeções de próteses 

primárias, no entanto foram incluídas também três próteses tumorais (duas do joelho e uma do 

ombro) e ainda um caso de prótese de revisão do joelho.  

De entre os 29 doentes tratados com revisão a dois tempos, incluem-se: dez casos com 

desconhecimento prévio do microrganismo infetante, cinco casos com microrganismo conhecido 

mas resistente a antibióticos considerados essenciais para avançar com revisão a um tempo, três 

casos com partes moles inadequadas, oito com falência de revisão a dois tempos prévia e dois 

doentes imunossuprimidos (um transplantado renal e um sob quimioterapia). Incluiu-se ainda um 

caso que apresentava simultaneamente partes moles inadequadas e microrganismo 

multirresistente. Para além das próteses de revisão (cinco joelhos e três ancas), incluiu-se duas 

próteses tumorais (uma da anca e outra do ombro). Os restantes casos dizem respeito a infeções 

de próteses primárias.  

Dois casos do grupo da revisão a dois tempos foram excluídos da análise final por não apresentarem 

tempo mínimo de seguimento exigido (um abandono da consulta e uma morte não relacionada, 

ambos após o segundo tempo). 

A cirurgia de revisão a um tempo foi bem-sucedida em sete casos (77.8% - 7/9). Num caso 

considerado insucesso, o doente faleceu por descompensação de insuficiência cardíaca dois meses 

após a cirurgia, quando ainda se encontrava no período de antibioterapia. Foi por isso considerado 

uma morte relacionada, apesar de não haver indícios clínicos de infeção ativa à data da morte. A 

segunda falência diz respeito a uma recidiva de infeção de prótese tumoral do joelho por 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina que não foi possível controlar com um desbridamento 

cirúrgico e antibioterapia. Este doente foi, em última análise, tratado com amputação acima do 

joelho, de forma a permitir o início da quimioterapia para a sua patologia tumoral de base. 

No grupo da revisão a dois tempos foi possível erradicar a infeção e alcançar uma prótese bem 

funcionante em 21 casos (77.8% - 21/27).  Num dos casos de insucesso, o doente faleceu por 
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choque e disfunção multiorgânica instalado nas primeiras 24 horas após a primeira cirurgia, na qual 

se realizou exérese de todo o fémur (antecedentes de prótese tumoral da anca por condrossarcoma 

do fémur e osteomielite crónica do fémur remanescente). Noutros três casos também não se 

completou o tratamento, pois não se efetuou o segundo tempo. Num deles, a doente era 

previamente alectuada e não teve motivação para avançar com o segundo tempo. Num outro caso, 

a paciente tinha transplante renal, infeções urinárias de repetição e elevado risco cirúrgico, pelo 

que, dado o elevadíssimo risco de recidiva da infeção, foi decidido manter a doente com o 

espaçador. O terceiro caso diz respeito a um paciente com infeção de uma prótese de joelho direito 

e com um leiomiossarcoma vascular no membro inferior esquerdo, no qual se colocou o espaçador 

do joelho direito em fevereiro de 2019. No entanto, apesar da resolução da infeção, a patologia 

tumoral agravou-se desde aí, com necessidade de novos ciclos de quimioterapia. Uma vez que o 

joelho direito está relativamente confortável, o doente não tem sentido motivação para avançar 

com o segundo tempo. Nos 23 casos que completaram os dois tempos de revisão, o tempo médio 

de espera entre a primeira e a segunda cirurgia foi de cerca 97 dias (entre 49 e 357 dias, com 

mediana de 83 dias). Registou-se uma morte no pós-operatório do segundo tempo, por 

descompensação de insuficiência cardíaca num doente já com múltiplas comorbilidades, 

considerando-se um insucesso terapêutico por tratar-se de uma morte relacionada com a infeção. 

O outro caso apresentou recidiva da infeção após o segundo tempo, com culturas microbiológicas 

coincidentes com a infeção inicial. A taxa de sucesso neste subgrupo de doentes que concluiu o 

processo das duas cirurgias foi de 91.3% (21/23).  

A tabela III resume a informação pertinente das restantes variáveis analisadas. O tempo médio de 

internamento é inferior na revisão a um tempo quando comparado com o da revisão a dois tempos 

(considerando apenas os 23 doentes em que foi completado o segundo tempo de modo a 

considerar os dois internamentos). Em relação ao tempo de antibioterapia, constata-se um maior 

número de dias de tratamento na revisão a um tempo do que na revisão a dois tempos. Quinze 

doentes submetidos a revisão em dois tempos necessitaram de antibioterapia após o segundo 

tempo, tendo sido utilizado a soma dos dias de antibioterapia de ambos os períodos para o cálculo 

da média.   

Antes do segundo tempo cirúrgico, ocorreram quatro complicações relacionadas com o espaçador 

(três luxações e uma fratura), todas com necessidade de intervenção cirúrgica à exceção de uma 

das luxações que foi tratada de forma conservadora. Houve ainda dois casos que necessitaram de 

desbridamento articular e colocação de novo espaçador por drenagem persistente pela ferida 

operatória.  



6 
 

Após a implantação da nova prótese (em tempo único ou após o segundo tempo), verificaram-se 

dois casos de instabilidade articular de próteses tumorais do ombro: um previamente submetido a 

revisão em tempo único com necessidade de reintervenção cirúrgica para estabilização, e um 

tratado de forma conservadora com redução e uso de suspensor em abdução durante seis semanas. 

Em quatro dos casos de revisão a dois tempos houve necessidade de desbridamento cirúrgico com 

preservação do implante e antibioterapia subsequente, após o segundo tempo. Em três deles, o 

microrganismo isolado era diferente da infeção original e tiveram evolução clínica e analítica 

positiva, sugestiva de resolução da infeção, pelo que foram considerados sucessos terapêuticos. 

Num outro caso, o microrganismo isolado era idêntico ao original, verificando-se, por isso, 

persistência da infeção com necessidade de antibioterapia supressiva, tendo sido naturalmente 

classificado como um insucesso, já discutido anteriormente. Globalmente, houve maior 

necessidade de intervenção cirúrgica não programada no grupo de doentes submetidos a revisão a 

dois tempos. 

Discussão 

A infeção periprotésica é uma complicação temível que acarreta grande morbi-mortalidade para os 

doentes5,26,27. As infeções crónicas caracterizam-se pela presença de biofilme maduro na superfície 

do implante. O biofilme bacteriano defende as bactérias da ação do sistema imunitário do 

hospedeiro e da ação da esmagadora maioria dos antibióticos16. Assim, o tratamento preconizado 

nestas situações é a cirurgia de revisão com extração do implante e de todo o material 

potencialmente infetado, com posterior recolocação da prótese em um ou dois tempos cirúrgicos. 

Na revisão a um tempo, a reimplantação da nova prótese ocorre após desbridamento cirúrgico 

agressivo e extração do implante prévio, em apenas um momento cirúrgico10,14. A revisão a dois 

tempos compreende uma primeira cirurgia para desbridamento cirúrgico e extração do implante 

infetado, com ou sem utilização temporária de um espaçador de cimento impregnado com 

antibiótico em altas doses. Após um período de tempo variável (semanas a meses), e quando se 

julga tratada a infeção, procede-se a nova cirurgia para reimplantação de uma nova prótese15. 

A cirurgia a dois tempos é, tradicionalmente, a mais realizada28 e, embora ofereça um razoável 

sucesso na erradicação da infeção, acarreta grande morbilidade para o doente entre os dois 

tempos. Existe mesmo uma significativa proporção de doentes que não chega a realizar o segundo 

tempo, acabando assim com uma situação funcional precária19,29,30. Para ultrapassar estas e outras 

limitações, a opção pela revisão num único tempo tem vindo a ganhar popularidade nos últimos 

anos, sendo cada vez maior o número de centros (especialmente europeus) a optar por esta 

abordagem22,28. Embora os critérios para a cirurgia de revisão a um tempo não sejam uniformes e 
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consensuais, parece ser aceite que em casos de infeções por agente microbiológico desconhecido 

ou resistente aos antibióticos considerados essenciais no tratamento e em doentes 

imunodeprimidos ou com manifestações sistémicas de infeção (sépsis, por exemplo), a cirurgia de 

revisão em tempo único não deverá ser considerada14. A presença de fístula ou cobertura 

inadequada de partes moles, o envolvimento do feixe vasculo-nervoso ou  falência de cirurgia de 

revisão prévia por infeção, deverão também ser tidos em conta na decisão cirúgica14, uma vez que 

a adoção da revisão em um tempo a todos os casos de forma indiscriminada parece traduzir-se em 

resultados sub-ótimos31–33. 

É cada vez mais claro que o objetivo do tratamento não pode apenas cingir-se à erradicação da 

infeção. A funcionalidade da articulação é um aspeto crucial, que deve ser sempre considerado e 

garantido, quando possível5,34. A cura da infeção é pouco útil para o doente se este terminar o 

processo com uma articulação funcionalmente incapaz como, por exemplo, numa resseção 

artroplásica. É de extrema importância oferecer os melhores resultados exequíveis, associando a 

menor morbilidade possível do processo escolhido para os alcançar.  

Ao analisar a informação clínica dos doentes deste estudo, percebe-se que se trata de uma 

população bastante heterogénea e que inclui um número muito significativo de casos desafiantes. 

Por exemplo, existem múltiplos casos de recidivas de infeção com vários tratamentos cirúrgicos 

prévios e infeções de próteses tumorais. Tal fica, provavelmente, a dever-se ao fato do grupo que 

se dedica ao tratamento desta patologia, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, ser uma 

referência a nível nacional, recebendo, por isso, casos limite de várias proveniências. Uma análise 

cuidada dos casos de insucesso permite perceber que, na sua larga maioria, estes acontecem 

perante contextos clínicos complexos e em doentes com co-morbilidades graves prévias. Por outro 

lado, as mortes relacionadas com o tratamento e os casos onde se opta por não avançar com o 

segundo tempo são mais prevalentes do que uma verdadeira falência na erradicação da infeção. 

Tomando como medida de sucesso do tratamento não apenas a erradicação da infeção original 

mas também a preservação de função da articulação envolvida, a taxa de sucesso registada foi, 

curiosamente, igual em ambos os grupos – 77.8%. Não obstante as características da população, 

observa-se  que as taxas de sucesso encontradas são bastante satisfatórias, não diferindo das 

encontradas na literatura, que variam entre 57 a 100% para a cirurgia de revisão a um 

tempo18,23,24,32,35 e entre 82% e 97.8% para a cirurgia de revisão a dois tempos23,24,29,34,36. A 

variabilidade de valores  espelha a dificuldade na realização deste tipo de estudos, uma vez que os 

resultados estão dependentes de múltiplos fatores, como o tempo de seguimento, o tipo de 

protocolo adotado e a própria definição de infeção e de sucesso assumida nos estudos17,22. 



8 
 

Ainda que a revisão a dois tempos seja tradicionalmente encarada como estratégia preferencial28, 

a análise dos resultados obtidos mostra que poderá haver vantagens na adoção da cirurgia a um 

tempo em casos selecionados.  É interessante notar que a taxa de sucesso da cirurgia de revisão a 

dois tempos diminui consideravelmente quando se tem em conta os casos que não completaram o 

protocolo. Estes casos, muitas vezes excluídos dos estudos realizados, são insucessos esquecidos 

da revisão a dois tempos, uma vez que os resultados na taxa de sucesso focam-se, frequentemente, 

apenas no subgrupo de doentes que completaram o segundo tempo29,37. Num estudo com 504 

casos de infeções periprotésicas tratados com revisão a dois tempos, Gomez et al mostraram que 

87 dos doentes (17.3%) que realizaram a primeira cirurgia com colocação de espaçador não foram 

submetidos a reimplantação da prótese. Setenta e sete (82.8%) destes casos mantiveram o 

espaçador, seis (6.9%) necessitaram de amputação, cinco (5.7%) foram submetidos ao 

procedimento de Girdlestone e quatro (4.6%) a artodese29. No presente estudo, a taxa de sucesso 

nos doentes que completaram o segundo tempo é consideravelmente superior – 91.3% (21/23) – 

mas em quatro casos (13.8%) da população analisada não foi sequer possível chegar ao segundo 

tempo. 

O presente estudo não pode, de modo algum, ser encarado como um estudo comparativo entre 

estas duas estratégias de cirurgia de revisão, uma vez que, à partida, elas se destinam a populações 

substancialmente diferentes. Deve antes ser encarado como uma aferição de resultados 

alcançáveis com a aplicação de uma metodologia protocolada e baseada na evidência. Klouche et 

al demostraram que a aplicação do seu protocolo institucional para a revisão de infeções em 

próteses de anca apresentava taxas de sucesso de erradicação de 100% em 38 doentes submetidos 

a cirurgia de revisão a um tempo, e de 97.8% em 46 doentes submetidos a revisão em dois tempos. 

Neste estudo, a identificação prévia do microrganismo e perda óssea ligeira pré- e peri-cirúrgica 

foram utilizados como critérios para a revisão a um tempo24. Haddad et al desenvolveram um 

conjunto de critérios que estratifica cada caso de infeção periprotésica, tendo em conta as 

comorbilidades do doente, o tecido ósseo e o microrganismo implicado, de forma a orientar a 

abordagem cirúrgica. Quando aplicados em conjunto com o seu protocolo institucional, em 102 

doentes com infeção periprotésicas do joelho, Haddad et al mostraram que nenhum dos 28 doentes 

submetidos a cirurgia de revisão em um tempo teve recorrência da infeção e que cinco doentes 

(7%) do grupo proposto para cirurgia de revisão a dois tempos desenvolveu reinfeção posterior23.  

Assim, a aplicação de critérios bem definidos que orientem a decisão cirúrgica entre o tipo de 

cirurgia de revisão aliado ao cumprimento do protocolo parecem ser fundamentais para o sucesso 

da erradicação da infeção, e permitem adotar a melhor estratégia consoante cada caso individual. 

A grande vantagem da cirurgia de revisão em dois tempos é a oportunidade de efetuar dois 
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desbridamentos em momentos diferentes, permitindo maior tolerância ao erro e adequação do 

antibiótico consoante a cultura da amostra colhida na primeira cirurgia38. No entanto, importa 

considerar que, submeter os doentes duas cirurgias implica o dobro dos riscos cirúrgicos, estando 

ainda associado um período de morbilidade entre a primeira e segunda cirurgia, no qual o doente 

apresenta apenas a mobilidade conferida pelo espaçador. Para além disso, existem ainda as 

complicações associadas especificamente ao uso de espaçador, as quais, na presente série, 

ocorreram em três doentes (11.1%). Neumann et al, num estudo com 42 doentes com o diagnóstico 

de infeção total da anca, constataram que, nas duas primeiras semanas após revisão em dois 

tempos, quatro espaçadores sofreram luxação e dois apresentaram fratura distal ao espaçador, 

com trauma mínimo. Obtiveram assim uma taxa de complicações associadas ao espaçador de 

11%39. 

A cirurgia de revisão a um tempo, apesar de exigir uma técnica cirúrgica mais precisa e rigorosa, 

evita estas situações, permitindo a diminuição do tempo de internamento e dos custos 

associados17,40. No entanto, não foi possível avaliar a variável económica no presente estudo. Nesta 

série, o número de complicações com necessidade de cirurgia não prevista parece ser menor no 

grupo da revisão a um tempo. No entanto, a nossa casuística é limitada e não é ainda claro na 

literatura se existem diferenças significativas no que concerne a morbilidade entre os dois tipos de 

abordagem24. 

Este estudo apresenta limitações que não nos permitem retirar conclusões absolutas. Em primeiro 

lugar, a existência de critérios para a cirurgia de revisão a um tempo implica a seleção de uma 

população para determinada abordagem, condicionando desde logo as comparações. No entanto, 

até à data, não existem estudos prospetivos randomizados qua avaliem as taxas de erradicação da 

infeção e os resultados funcionais entre as duas técnicas22. Igualmente, o tempo de seguimento dos 

casos pode implicar algum viés, dado que, apesar do tempo de seguimento médio ser de 21 meses, 

existem casos cujo seguimento foi de apenas seis meses. Uma vez que a maioria das complicações 

graves pós cirurgia de revisão acontecem no primeiro ano4,41, poderia haver alteração nos 

resultados encontrados, caso se aumentasse o tempo de seguimento. No entanto, optou-se por 

incluir estes casos, numa tentativa de aumentar o número de casos estudados, que ainda assim, 

permanece reduzido. Isto traduz a dificuldade de realizar estudos com grandes números de casos, 

mesmo quando realizados num hospital central de referência. A ausência de uma classificação que 

permita estratificar o estado do paciente e da prótese prévio à cirurgia (como por exemplo, a 

proposta por McPherson42) também interfere com a análise dos resultados, pois o sucesso de cada 

técnica parece estar  relacionado com o estado pré cirúrgico21,24,32. 
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Conclusão  

As características inerentes ao doente, o estado da sua prótese, o microrganismo envolvido e os 

diferentes critérios diagnósticos utilizados ilustram a natureza complexa e heterógena das infeções 

protésicas, e explicam a dificuldade na criação de algoritmos definitivos para a sua abordagem. A 

aplicação rigorosa de um protocolo institucional permite obter resultados animadores em termos 

de sucesso do tratamento com ambas as estratégias de revisão. Assim, cumpridos determinados 

pressupostos, parece haver vantagem na adoção da cirurgia de revisão a um tempo. No entanto, 

são necessários estudos mais robustos, de preferência prospetivos e aleatorizados, que comparem 

ambas as técnicas de forma justa, para que as conclusões sejam menos suscetíveis a vieses.  
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Tabelas 

Tabela I. Características clínicas e demográficas da população estudada.   

 Revisão a um tempo 

n=9 

Revisão a dois tempos 

n=29 

Idade média (mín – máx) 63,4 anos (35-83) 69,1 anos (45 – 87) 

Género feminino 5 (55.6%) 18 (66.6%) 

Articulação envolvida   

Anca 2 (22.2%) 12 (41.4%) 

Joelho 6 (66.7 %) 16 (55.2%) 

Ombro 1 (11.1%) 1 (3.4%) 

ASA≥3 5 (55.6%) 17 (58.6%) 

Tempo médio de seguimento (mín-máx) 18 meses (8-32) 22 meses (6-38) 

ASA - American Society of Anesthesiologists 
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Tabela II. Achados microbiológicos na população em estudo.  

 

 

Revisão a um tempo  

n=9 

Revisão a dois tempos 

n=29 

Infeções Polimicrobianas 1 (11.10%) 4 (13.8%) 

Culturas Negativas 0 (0.0%) 3 (10.3%) 

Microrganismos isolados n=10 n=31 

Gram positivos 10 (100%) 23 (74,2%) 

Estafilococos aureus 2 (20%) 5 (16.1%) 

MRSA 1 (10%) - 

MSSA 1 (10%) 5 (16.1%) 

Estafilococos coagulase-negativos 6 (60%) 11 (35.5%) 

MR CoNS - 2 (6.4%) 

MS CoNS 6 (60%) 9 (29.0%) 

Outros Gram positivos 2 (20%) 7 (22.6%) 

Estreptococcus spp. 2 (20%) 3 (9.7%) 

Enterococcus spp. - 2 (6.5%) 

Corynebacterium spp - 2 (6.5%) 

Gram negativos - 7 (22.6%) 

Enterobacteriáceas - 7 (22.6%) 

Escherichia coli - 3 (9.7%) 

Enterobacter spp. - 2 (6.5%) 

Serratia spp. - 2(6.5%) 

Fungos - 1 (3.2%) 

Candida spp - 1 (3.2%) 

MR - meticillino-resistente; MS- meticillino-sensível; SA – estafilococos aureus; CoNS – estafilococos coagulase negativos 
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Tabela III. Análise do tempo médio de internamento, da duração média de antibioterapia e das 

complicações associadas aos procedimentos. 

 Revisão a um tempo 
n=9 

Revisão a dois tempos 
n=27 

Tempo médio de internamento (mín-máx) 27  dias (5-94) 37 dias (11-100)* 

Duração média da antibioterapia (mín-máx) 126 dias (88 -200) 99 dias (40 – 282) * 

Complicações entre os dois tempos   

Luxação espaçador - 3 

Fratura peri-espaçador - 1 

Desbridamento cirúrgico com 

substituição do espaçador  
- 2 

Complicações após a re-artroplastia   

Desbridamento cirúrgico 0 4 

Luxação de prótese  1 1 

Necessidade de intervenção cirúrgica não 

programada 
1 (11.1%) 9 (33.3%) 

* - foram considerados apenas os 23 casos que completaram o segundo tempo  
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