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A era das infecções 
associadas à implantes 
ortopédicos por bactérias 
gram-negativas 
extensivamente 
resistentes



INTRODUÇÃO 

• As infecções relacionadas ao implante 
ortopédico (OIRI) representam uma 
complicação grave e de difícil tratamento.

• Apesar das bactérias gram-positivas serem o 
agente etiológico com maior prevalência nas 
OIRI, as bactérias Gram-negativas (BGN) 
extensivamente resistentes aos antibióticos 
(XDR) apresentam incidência crescente. 
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OBJETIVO: 

• Descrever  o desfecho de pacientes com BGN-
XDR OIRI em um hospital de referência em 
ortopedia brasileiro durante o ano de 2018.



Metodologia 

• Estudo restrospectivo, observacional e unicêntrico 
• Coleta de dados utilizou o  banco do serviço de controle 

de infecção hospitalar (SCIH) da instituição. 
• Critérios de inclusão : pacientes com implante ortopédico 

no momento do diagnóstico  e  pelo menos duas culturas 
de tecidos positivas para XDR-BGN 

• XDR: definido como não suscetibilidade a pelo menos um 
agente em todos, exceto dois ou menos categorias 
antimicrobianas.

• Definição de infecção ortopédica : acordo com os 
critérios do MSIS. A data do diagnóstico definida como a 
data coleta das amostras.

• Os pacientes foram acompanhados por pelo menos seis 
meses após o diagnóstico ou até a morte.



Resultados 

• Em 2018, 14 pacientes com implantes 
preencheram os critérios para o estudo. 

• A maioria pertencente ao sexo masculino 
(71%)

• Idade média de 61,57 anos 

• Presença de comorbidades em 85% dos 
pacientes 
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Microbiologia 

0

2

4

6

8

10

12

14

Acinetobacter baumannii Klebsiella oxytoca Serratia marcescens

Gram negativos XDR 

XDR Gram negative

• Todas as culturas foram 
monomicrobianas 

• O principal agente 
identificado foi o 
Acinetobacter 
Baumannii 



Resultados

• História prévia de infecção ortopédica foi 
observada em 43% da amostra ,

• 64% dos pacientes fizeram uso prolongado de 
antibióticos pelo menos 6 meses antes do 
evento

• As principais classes prescritas  foram os  β-
lactâmicos (28,5%) e as quinolonas (21,4%)



Resultados : desfecho 
• Embora diferentes estratégias cirúrgicas iniciais tenham 

sido utilizadas, a remoção do implante foi a abordagem 
definitiva na maioria dos casos (87,5%) 

• Após 6 meses seguimento: supressão dos sintomas 
infecciosos foi de 64% 

• Nenhum paciente evoluiu para sepse  
• 7% evoluiu para óbito relacionado a 

infecção/internação 
• 71,42% dos pacientes apresentaram efeitos adversos 

relacionados ao uso de antibióticos, provavelmente 
devido ao uso de polimixinas (nefrotoxicidade e 
hipocalemia foram os efeitos adversos mais comuns ) 



Conclusão 

• As infecções relacionadas as implantes 
ortopédicos por BGN XDR  são um problema 
emergente na prática clínica 

• Possuem elevada morbidade,  risco de evolução 
desfavorável e comprometimento funcional como 
consequência da necessidade de remoção dos 
implantes para se atingir a cura. 

• Além disso, o tratamento dessas OIRI apresentam 
taxa significativa de efeitos adversos devido à 
prescrição de esquemas tóxicos de 
antimicrobianos. 


