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Espondilodiscite ou espondilite é uma doença que cursa com a infecção do disco
intervertebral e dos corpos vertebrais adjacentes. Entre as vértebras, as mais
acometidas são as lombares (45%), seguidas pelas torácicas (35%), não sendo
precisa sua epidemiologia bem como a preferência por sexo ou raça. Pacientes
típicos estão entre os cinqüenta e sessenta anos de idade e referem
hipersensibilidade dolorosa nos segmentos afetados. Devido à inespecificidade dos
aspectos clínicos e ao aparecimento tardio dos sinais radiológicos, o diagnóstico
nem sempre é fácil necessitando uma investigação apurada para o esclarecimento
diagnóstico correto. O início das manifestações clínicas pode ser abrupto ou tardio,
dependendo da agressividade do microrganismo, da resposta imunológica e da
idade do paciente. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Streptococcus bovis, Streptococcus sanguis, Streptococcus pyogenes e
Enterococcus faecalis são os patógenos mais comuns. A infecção dissemina-se
mais freqüentemente por via hematogênica, podendo ser proveniente do trato
urinário ou de sítio pélvico, como nas prostatites. Dentre as co-morbidades mais
freqüentes relacionadas com a doença estão câncer, diabetes, insuficiência renal e
hepática e uso de corticosteróides. O relato de caso trata-se de paciente admitido no
serviço de clínica médica do HU-FURG identificado como A.J.F., 69 anos, natural de
Rio Grande, apresentando dor em região lombo-sacra mais intensa à direita, em
caráter de fincada, com irradiação para abdome inferior, acompanhada de ardência
miccional, sem alteração do hábito urinário e quadro de constipação há cinco dias.
Como co-morbidades o paciente referia ser diabético, negava hipertensão arterial
sistêmica e outras doenças crônicas, assim como uso de medicações. Após
discussão clínica sobre o caso descrito optou-se por solicitar exames laboratoriais e
exames radiológicos, optando-se pela Ressonância Nuclear Magnética. Além dos
exames laboratoriais alterados (PCR e VSG) a imagenologia evidenciou conforme
laudo: área de hipossinal T1 em corpos vertebrais de D12 e L1, particularmente
adjacente ao disco com irregularidade e perda parcial da definição dos platôs
vertebrais adjacentes. Baseado nos exames laboratoriais, na clínica apresentada e
no estudo por imagem optou-se por iniciar tratamento com Oxacilina 2g divididos em
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quatro tomadas diárias, além da colocação de um colete de Putti alto para
estabilidade postural. Após o décimo primeiro dia do curso de antibioticoterapia o
paciente apresentou reação alérgica ao medicamento instituído, cursando com
lesões em alvo, eritema generalizado e prurido intenso em todo o corpo, quadro
compatível com Síndrome de Steven-Jhonson. Como escolha terapêutica foi
substituído o esquema antimicrobiano para Vancomicina 1000mg divididos em duas
tomadas diárias. A evolução foi acompanhada com parâmetros laboratoriais (PCR e
VSG) bem como clínicos (melhora da dor referida pelo paciente). Conforme a
literatura, o tratamento recomendado deve cobrir os principais patógenos
causadores, por isso adotado o esquema Oxacilina – Vancomicina, com tempo de
tratamento variando entre quatro a seis semanas. Quanto ao exame de imagem, a
literatura recomenda que deva ser repetido algumas semanas depois do término da
terapêutica instituída, a fim de descartar qualquer tipo de lesão no corpo ou disco
vertebral. O tratamento cirúrgico é reservado para pacientes com sinais neurológicos
de compressão da medula espinhal e/ou com infecção persistente.

Ressonância Nuclear Magnética mostrando área hipossinal em corpos
vertebrais de D12 e L1 caracterizando o diagnóstico.


