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RESUMO
Objetivo: Descrever as características epidemiológicas e clínicas de pacientes com espondilodiscite piogênica tratados em um hospital 

brasileiro. Métodos: Trata-se de estudo retrospectivo de pacientes com diagnóstico de espondilodiscite inespecífica. Foram incluídos pacientes 
de ambos os sexos, acima de 18 anos, com tempo de seguimento mínimo de seis meses. Foram analisados dados epidemiológicos, labora-
toriais e clínicos. Resultados: Nove pacientes foram incluídos. A média de idade foi de 64 anos, sendo sete homens (77,7%) e duas mulheres 
(22,2%). Todos os pacientes avaliados tinham dorsalgia. O local mais acometido foi a coluna lombar (44,4%). Apenas três pacientes (33,3%) 
apresentaram febre e cinco (55%), sintomas constitucionais. O tempo médio de sintomas antes do diagnóstico foi de 2,5 (± 1,5) semanas. 
Apenas quatro pacientes (44,4%) tiveram culturas positivas. Cinco pacientes (55,5%) apresentaram alteração neurológica. Ao término do 
tratamento, dois pacientes melhoraram um nível no escore de Frankel, dois pacientes melhoraram dois níveis. A principal indicação para 
cirurgia foi déficit neurológico (55,5%). Dois pacientes avaliados foram a óbito em decorrência do quadro infeccioso. Conclusões: Menos 
da metade dos pacientes com espondilodiscite piogênica tiveram febre ou sintomas constitucionais. A dorsalgia estava presente em todos 
os casos. Em menos da metade dos pacientes foi possível isolar o microrganismo responsável. A maioria dos pacientes foi submetida a 
tratamento cirúrgico, embora nem todos tiveram melhora do déficit neurológico. Nível de evidência II; Estudo Retrospectivo. 

Descritores: Doenças da Coluna Vertebral; Discite; Disco Intervertebral.

ABSTRACT
Objective: To describe the epidemiological and clinical characteristics of patients with pyogenic spondylodiscitis treated in a Brazilian 

hospital. Methods: This is a retrospective study of patients diagnosed with nonspecific spondylodiscitis. Patients of both sexes, above 18 years 
of age with a minimum follow-up time of 6 months were included. Epidemiological, laboratory, and clinical data were analyzed. Results: Nine 
patients were included. The mean age was 64 years, with seven men (77.7%) and two women (22.2%). All patients evaluated had back pain. 
The most affected location was the lumbar spine (44.4%). Only three patients (33.3%) had fever and five (55%) had constitutional symptoms. 
The mean duration of symptoms before diagnosis was 2.5 (± 1.5) weeks. Only four patients (44.4%) had positive cultures. As for neurological 
status, five patients (55.5%) presented neurological change. At the end of treatment, two patients improved one level in the Frankel score and 
two patients improved two levels. The main indication for surgery was neurological deficit (55.5%). Two of the patients evaluated died as a result 
of an infectious condition. Conclusions: Less than half of the patients with pyogenic spondylodiscitis had fever or constitutional symptoms. Back 
pain was present in all cases. In less than half of the patients it was possible to isolate the responsible microorganism. Most patients underwent 
surgical treatment, although not all improved from the neurological deficit. Level of evidence II; Retrospective study.

Keywords: Spinal Diseases; Discitis; Intervertebral Disc.

RESUMEN
Objetivo: Describir las características epidemiológicas y clínicas de pacientes con espondilodiscitis piógena tratados en un hospital brasileño. 

Métodos: Se trata de un estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico de espondilodiscitis inespecífica. Fueron incluidos pacientes de 
ambos sexos, mayores de 18 años, con tiempo de seguimiento mínimo de seis meses. Fueron analizados datos epidemiológicos, de laboratorio 
y clínicos. Resultados: Se incluyeron nueve pacientes. El promedio de edad fue de 64 años, siendo siete hombres (77,7%) y dos mujeres 
(22,2%). Todos los pacientes evaluados tenían dolor de espalda. El local más acometido fue la columna lumbar (44,4%). Sólo tres pacientes 
(33,3%) presentaron fiebre y cinco (55%) síntomas constitucionales. El tiempo promedio de síntomas antes del diagnóstico fue de 2,5 (± 1,5) 
semanas. Sólo cuatro pacientes (44,4%) tuvieron cultivos positivos. Cinco pacientes (55,5%) presentaron alteración neurológica. Al término del 
tratamiento, dos pacientes mejoraron un nivel en la escala de Frankel, dos pacientes mejoraron dos niveles. La principal indicación para cirugía 
fue el déficit neurológico (55,5%). Dos pacientes evaluados fueron a óbito como consecuencia del cuadro infeccioso. Conclusiones: Menos 
de la mitad de los pacientes con espondilodiscitis piógena tuvieron fiebre o síntomas constitucionales. El dolor de espalda estuvo presente 
en todos los casos. En menos de la mitad de los pacientes fue posible aislar el microorganismo responsable. La mayoría de los pacientes 
fue sometida a tratamiento quirúrgico, aunque no todos tuvieron mejora del déficit neurológico. Nivel de evidencia II; Estudio retrospectivo.

Descriptores: Enfermedades de la Columna Vertebral; Discitis; Disco Intervertebral.
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INTRODUÇÃO
Espondilodiscite compreende espectro de manifestações que 

incluem infecções do corpo vertebral, denominada osteomielite 
vertebral; do espaço discal intervertebral, denominada discite; e, 
por fim, o acometimento dos elementos posteriores das vértebras, 
correspondendo a espondilite.1

O diagnóstico de espondilodiscite piogênica é difícil e, muitas 
vezes, tardio devido a apresentação clínica frustra.2–4 Além disso, 
os sintomas iniciais de dor lombar podem ser pouco valorizados 
pelo médico, uma vez que a prevalência de lombalgia é alta na 
população geral e a doença em questão não é comum.2,4

Para a realização do diagnóstico correto e mais precoce possí-
vel, a suspeição é fundamental. História clínica detalhada, procuran-
do fatores de risco, associada a exame físico minucioso são etapas 
essenciais no diagnóstico.2,3,5 Exames laboratoriais são importantes, 
principalmente marcadores inflamatórios, como a Velocidade de 
Hemossedimentação (VHS) e a Proteína C Reativa (PCR).4,5

Radiografias de coluna são o primeiro exame diagnóstico de ima-
gem, embora apresentam baixa especificidade na espondilodiscite.4,5 
Ressonância magnética é o exame de imagem padrão ouro no diagnósti-
co, com sensibilidade de 96% e especificidade de 94%.4,5 Porém, trata-se 
de exame muitas vezes indisponível em hospitais brasileiros. Esses dois 
fatores corroboram para a dificuldade diagnóstica na infecção vertebral.

O objetivo deste trabalho é avaliar características epidemioló-
gicas de adultos com espondilodiscite inespecífica, assim como 
evolução clínica após tratamento médico. 

MÉTODOS
Foi realizado um estudo epidemiológico retrospectivo, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa de um Hospital Quaternário 
da Cidade de São Paulo. A coleta de dados ocorreu por meio de 
análise de prontuários de paciente tratados na Instituição no período 
de Outubro de 2015 a Maio de 2019. 

A pesquisa teve autorização do Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 
93695218.8.0000.5479) e os participantes que responderam aos crité-
rios de inclusão assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 
(Anexo I) após serem informados sobre a natureza da pesquisa. Neste 
documento foram fornecidas informações, em termos leigos, sobre 
os objetivos do trabalho, sendo assegurada a opção de abandonar a 
participação na pesquisa sem nenhum prejuízo ao participante. 

Foi considerado espondilodiscite inespecífica casos em que 
apresentavam quadro clínico, laboratorial e radiológico compatíveis 
com infecção do disco intervertebral, não sendo obrigatório positi-
vidade de estudo anátomo-patológico ou microbiológico. 

Os critérios de inclusão foram: 
• Pacientes de ambos os gêneros; 
• Idade acima de 18 anos;
• Diagnóstico de espondilodiscite inespecífica;
• Tempo de seguimento mínimo de seis meses. 

Os critérios de exclusão foram: 
• Pacientes com diagnóstico de espondilodiscite específica;
• Paciente que já haviam sido submetidos a procedimentos com 

implantes na coluna vertebral;
• Casos com prontuário incompleto.

Foram analisados os seguintes dados epidemiológicos: tempo de 
sintomas até o diagnóstico, como dorsalgia, febre, queda do estado 
geral e dano neurológico, idade, sexo e comorbidades associadas. 
Realizou-se avaliação laboratorial e análise de hemoculturas e culturas 
de tecidos. Dados relacionados ao tratamento também foram estuda-
dos, como duração da antibioticoterapia e necessidade de tratamento 
cirúrgico, bem como o procedimento realizado. Os métodos diag-
nósticos por imagem empregados foram: radiografias em incidências 
ântero-posterior e perfil do segmento afetado da coluna e/ou tomografia 
computadorizada e/ou resssonância magnética. (Figuras 1 e 2)

Por fim, foram analisados dados referentes a evolução 

clínica, como presença de dor residual, deformidade, déficit 
neurológico6 e morte.

A análise estatística envolveu a quantificação de dados descri-
tivos através de média e desvio padrão para variáveis contínuas 
e o uso de percentagem para variáveis categóricas utilizando o 
software SPSS Statistics 21.

RESULTADOS
Onze pacientes foram identificados com diagnóstico de espon-

dilodiscite inespecífica no período de 2015 a 2019. Desses, dois 
foram excluídos por serem crianças. Portanto, trata-se de série de 
casos com nove pacientes. A média de idade foi de 64 anos, sendo 
sete homens (77,7%) e duas mulheres (22,2%). As comorbidades 
associadas, bem como outras características epidemiológica dos 
casos, são descritas na Tabela 1. 

Apresentação Clínica e Laboratorial
Dorsalgia esteve presente em todos os pacientes avaliados. O 

local mais acometido foi a coluna lombar, com quatro pacientes 

Figura 1. Masculino, 47 anos, quadro de paraplegia há 10 dias. A) Radiografia com 
acometimento do corpo vertebral de T7 e T8. B) Tomografia sagital evidenciando 
destruição das placas terminais. C) RM evidenciando  compressão medular.

Figura 2. Paciente submetido a descompressão medular por via póstero-
-lateral (Costotransversectomia) evoluindo com melhora de dois pontos na 
escala de Frankel. A e B: Escopia intra-operatória evidenciando a localização 
do Penfield e o acesso ao corpo vertebral após a descompressão do canal. 
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(44,4%), seguido da região torácica, com três pacientes (33,3%), 
e transição tóraco-lombar, com dois (22,2%). Três pacientes 
(33,3%) apresentaram febre e cinco apresentaram sintomas cons-
titucionais, como emagrecimento, adinamia ou queda do estado 
geral. O tempo médio de sintomas foi de 2,5 (±1,5) semanas. Na 
avaliação laboratorial, o valor médio de hemoglobina foi de 11,2 
(±1,5); leucócitos foi de 8,7 (±3,5), enquanto os valores médios 
dos marcadores inflamatórios, como PCR e VHS, foram respec-
tivamente 55,9 (±43,3) e 92 (±21,9). Quatro pacientes (44,4%) 
apresentaram hemocultura e/ou culturas de tecido positivas. Os 
dados clínicos e laboratoriais estão resumidos nas tabelas 2 e 
3, respectivamente. 

Avaliação do status neurológico
No momento do diagnóstico, quatro pacientes (44,4%) não 

apresentavam alteração neurológica (Frankel E); um paciente apre-
sentava função motora não útil (Frankel C); três pacientes apresen-
tavam apenas função sensitiva, sem qualquer função motora abaixo 
do nível da lesão (Frankel B); e um paciente apresentava lesão 

neurológica completa (Frankel A). Ao término do tratamento, cinco 
pacientes permaneceram com exame neurológico inicial inalterado, 
dois pacientes melhoraram um nível no escore de Frankel e dois 
pacientes melhoraram dois níveis nesse mesmo escore. (Tabela 4) 
Não houve nenhum paciente que apresentou deterioração do status 
neurológico de entrada durante ou após o tratamento. 

Avaliação do tratamento cirúrgico
Apenas um paciente do presente estudo não foi submetido 

a cirurgia, tendo sido tratado apenas com antibioticoterapia. A 
principal indicação para realização de procedimento cirúrgico foi 
déficit neurológico (55,5%); os outros três pacientes foram operados 
devido a falha do tratamento clínico. Dos procedimentos realizados, 
três foram biópsia minimamente invasiva, dois pacientes foram 
submetidos a laminectomia descompressiva, outros dois pacientes 
submetidos a descompressão por via póstero-lateral (costotrans-
versectomia) e um paciente foi submetido a descompressão e 
artrodese posterior. (Tabela 5) 

Avaliação das Complicações 
Dois pacientes faleceram. Um deles, apresentava doença renal 

crônica dialítica e morreu em decorrência de complicações clínicas 
da doença de base. Outra paciente, diabética, faleceu devido pro-
blemas clínicos decorrente da internação prolongada. Em relação 
aos outros sete pacientes, três apresentaram como complicação 
déficit neurológico com prejuízo da função motora útil (Frankel A, B 
ou C); três pacientes permaneceram com dorsalgia residual e um 
caso apresentou deformidade em cifose no sítio acometido pela 
espondilodiscite. (Tabela 6)

A tabela 7 demonstra os dados epidemiológicos resumidos de 
cada paciente incluído no estudo. 

Tabela 3. Exames laboratoriais.

Participantes Média Desvio 
padrão

Hemoglobina - 11,2 1,57

Leucócitos - 8,77 3,57

Proteína C-Reativa - 55,9 43,3

Velocidade de Hemossedimentação (VHS) - 92 21,9

Total 9

Teste Anatomopatológico

Negativo 5 (55,6%)

Positivo 4 (44,4%)

Tabela 4. Avaliação dos status neurológico.

Frankel Score Inicial Final
A 1 (11,1%) 0 (0%)

B 3 (33,3%) 1 (11,1%)

C 1 (11,1%) 2 (22,2%)

D 0 (0%) 2 (22,2%)

E 4 (44,4%) 4 (44,4%)

Tabela 5. Avaliação do tratamento cirúrgico.

Características Total
Indicação Cirúrgica

Déficit Neurológico 5 (55,6%)

Falha no tratamento medicamentoso 3 (33%)

Procedimento realizado
Laminectomia 2 (22,2%)

Biópsia minimamente invasiva 3 (33,3%)

Artrodese + laminotomia 1 (11,1%)

Costotransversectomia 2 (22,2%)

Tempo de Tratamento (semanas)
Sete participantes 9,4 (±4,1)

 ± -> Desvio Padrão.

Tabela 2. Apresentação clínica.

Características Total
Presença de dor

Sim 9 (100%)

Não 0 (0%)

Localização da região dolorosa
Região Torácica 3 (33,3%)

Transição Toracolombar 2 (22,2%)

Lombar 4 (44,4%)

Tempo de Sintomas (semanas) 2,5 (±1,5)

Febre
Sim 3 (33,3%)

Não 6 (66,7%)

Sintomas constitucionais
Sim 5 (55,5%)

Não 4 (44,4%)

Tabela 1. Dados Descritivos.

Características Total
Tamanho da Amostra 9 (100%)

Idade 64 anos
Sexo

Feminino 2 (22,3%)
Masculino 7 (77,7%)

Fumo
Sim 1 (11,1%)
Não 8 (88,9%)

Uso de álcool  
Sim 1 (11,1%)
Não 8 (88,9%)

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
Sim 7 (77,8%)
Não 2 (22,2%)
HIV

Positivo 0 (0%)
Negativo 9 (100%)

Neoplasias
Sim 2 (22,2%)
Não 7 (77,8%)

Insuficiência Renal Crônica (IRC)
Sim 1 (11,1%)
Não 8 (88,9%)

Diabetes
Sim 2 (22,2%)
Não 7 (77,8%)
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Tabela 6. Complicações.

Características Total
Complicações  

Dor residual 3 (33,3%)

Déficit Neurológico (Frankel A,B ou C) 3 (33,3%)

Deformidade 1 (11,1%)

Óbito 2 (22,2%)

Tabela 7. Tabela epidemiológica - Casos resumidos.

Caso Idade Sexo Local Tempo de sintomas
(Semanas)

Asia
Inicial/final

Cultura (positiva 
ou não)

Tratamento 
(cirurgico ou não) Tipo de cirurgia Óbito

1 70 F T/L 2 B/B Não Cirúrgico LM Sim

2 72 F L 2 E/E Não Cirúrgico B Não

3 53 M T 4 A/C Sim Cirúrgico LM+A Sim

4 52 M L 2 E/E Sim Cirúrgico B Não

5 73 M T 2 E/E Não Não - Não

6 47 M T/L 1 B/D Sim Cirúrgico CT Não

7 76 M L 3 E/E Não Cirúrgico B Não

8 64 M L 6 C/D Não Cirúrgico LM Não

9 70 M T 1 B/C Sim Cirúrgico CT Não
T: torácica; T/L: Tóraco-lombar; L: Lombar; LM: Laminectomia; B: Biópsia; LM+A: Laminectomia + Artrodese; CT: Costotransversectomia.

DISCUSSÃO
Avaliou-se retrospectivamente pacientes com espondilodiscite 

inespecífica no período de quatro anos. Por se tratar de um tempo 
relativamente curto e da doença ser infrequente,2,4 obtivemos um 
total de apenas nove pacientes. Desses, a média de idade foi 64 
anos, dado concordante com a literatura, na qual a faixa etária 
mais acometida respeita uma distribuição bimodal, menor de 20 
anos e entre 50-70 anos.2,3,5 Quanto ao sexo, a maioria foi do sexo 
masculino (77,7%), o que também é concordante, visto que os 
homens são acometidos três vezes mais do que as mulheres.1–3 

Em relação ao diagnóstico clínico, todos os pacientes do 
presente estudo tinham queixa de dorsalgia e 33% dos pacientes 
tiveram febre. Já quanto a localização, a região mais acometida 
foi a coluna lombar, seguido da região torácica e transição tóraco-
-lombar. Em série retrospectiva de casos, com cento e cinco pa-
cientes com espondilodiscite piogênica, Loibl et al.,7 encontraram 
uma prevalência de 66,7% de dorsalgia em seus pacientes, 33,3% 
apresentaram febre e o local mais acometido também foi a coluna 
lombar com aproximadamente 58% dos casos, seguidos da região 
torácica e da transição tóraco-lombar, assim como nessa série. No 
presente estudo não houve nenhum paciente com acometimento da 
coluna cervical, fato que pode ser explicado pela amostra reduzida, 
mas também pela incidência baixa nessa topografia, variando de 
3-11% de todas as discites.8

Em relação ao diagnóstico laboratorial, observou-se que apenas 
44,4% tiveram culturas positivas. Esse dado é concordante com o 
estudo de Loibl7 que encontrou 46,5% de culturas positiva e com 
a série de Parra et al,9 com cento e oito pacientes, na qual a posi-
tividade de culturas foi de apenas 50%. 

Parra et al9 relataram ainda que, dos cento e oito casos avalia-
dos com espondilodiscite infecciosa, cem pacientes (89,8%) apre-
sentaram acometimento de nível único. Dado que concorda com 
o que foi encontrado em nossa amostra, uma vez que, dos nove 
pacientes estudados, apenas um apresentou acometimento em 
mais de um nível na coluna, denotando que de fato, a espondilodis-
cite inespecífica tem na grande maioria das vezes, a característica 
de acometer um único nível. 

Já, quanto ao período entre o início da manifestação dos sin-
tomas e o diagnóstico, a literatura é bem estabelecida que se trata 
de um período longo, variando de 8-24 semanas2,3 o que não foi 
encontrado em nossa amostra, cujo tempo médio foi de 2,5 se-
manas. Essa divergência pode ser explicada pelo fato de cinco 
dos nove pacientes apresentarem déficit neurológico no início do 
acompanhamento, fato que facilitou o diagnóstico. Na série de 

Bettini,3 apenas três dos 56 pacientes avaliados, apresentavam dé-
ficit neurológico, o que pode explicar seu tempo médio de sintomas 
maior até o diagnóstico que foi de dez semanas.

Quanto aos fatores de risco associados a apresentação com 
déficit neurológico grave, Lemaignen et al10 concluíram em estudo 
caso controle com trezentos e setenta e oito pacientes, que os fa-
tores associados ao pior prognóstico neurológico são Escore de 
Charlson11 maior que cinco pontos, gravidade da fraqueza motora 
(Frankel A e B) inicial e acometimento da coluna torácica. Além disso, 
associaram a um resultado favorável o acometimento da coluna lom-
bar. Ao avaliar o status neurológico do presente estudo, notamos que 
dos cinco pacientes que permaneceram com algum grau de déficit 
neurológico, quatro apresentavam acometimento da coluna torácica 
ou tóraco-lombar e quatro se apresentavam inicialmente com escala 
de Frankel A ou B. Além disso, dos quatro pacientes que apresen-
taram acometimento lombar, três eram Frankel E e um Frankel D ao 
final do tratamento. Isso parece indicar que o acometimento lombar 
é um fator de bom prognóstico como Lemaignen10 propôs. 

Além do déficit neurológico, deformidade residual também é 
preocupação a ser considerada no tratamento das infecções da 
coluna.12 Em Coorte retrospectiva com quarenta e oito pacientes, 
Srinivasan et al12 avaliaram fatores de risco associados ao desen-
volvimento de deformidade em pacientes com infeção espinhal e 
foi identificada apenas uma variável significativamente associada 
à deformidade: a localização da infecção (osteomielite, discite ou 
abscesso epidural). Os pacientes com acometimento vertebral 
e\ou do disco sem abscesso epidural demonstraram maiores chan-
ces de desenvolver uma deformidade em comparação com os 
pacientes com abscesso.12 Um paciente de nossa série de casos 
apresentou deformidade em cifose na coluna torácica, e não apre-
sentava abscesso epidural, apenas acometimento do disco, dado 
concordante com os achados de Srinivasan.12

A melhor estratégia cirúrgica no tratamento da espondilodiscite 
é tema de ampla discussão. Em nosso serviço, utilizamos com certa 
frequência descompressão póstero-lateral do tipo costotransversec-
tomia, indicada principalmente em casos com acometimento toráci-
co e sem sinais de instabilidade. No presente estudo, dois pacientes 
foram submetidos a costotransversectomia. Ambos apresentavam 
inicialmente escore de Frankel B e, após a cirurgia, um paciente 
evoluiu para Frankel C e o outro para Frankel D. (Figuras 1 e 2) 
Cheng et al13 compararam a Via posterior isolada (Transforaminal 
ou Costotransversectomia) com a via Anterior combinada à fixação 
posterior. Eles concluíram que a via posterior isolada pode prevenir 
complicações e problemas respiratórios pós-operatórios associa-
dos às abordagens anteriores, além de ser ótima alternativa para 
pacientes com comorbidades médicas e com menos tolerância ao 
longo tempo de anestesia e perda substancial de sangue.

Embora a literatura seja vasta sobre o assunto, ainda há dados 
insuficientes para definição de uma boa diretriz de diagnóstico 
e tratamento das espondilodiscites inespecíficas.14 Em revisão 
sistemática ampla sobre o tema, Rutges et al14 selecionaram 25 
estudos, porém destes, apenas cinco foram considerados com 
bom nível de evidência e com forte recomendação, fato que  de-
monstra baixa qualidade das publicações. Além disso, estudos 
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com pacientes brasileiros, tendem a avaliar conjuntamente as es-
pondilodiscites piogênicas e tuberculosas na mesma amostra,15,16 
sendo um ponto forte do nosso trabalho a homogeneidades da 
amostra, uma vez que excluímos as discites específicas. As prin-
cipais limitações do estudo são o número restrito da amostra e o 
fato de ser um trabalho retrospectivo.  

CONCLUSÃO
Na amostra estudada, menos da metade dos pacientes 

com espondilodiscite piogênica tinha febre ou outros sintomas 

constitucionais. Dor nas costas estava presente em todos os ca-
sos. Em menos da metade dos pacientes foi possível isolar o mi-
crorganismo responsável. A maioria dos pacientes foi submetida 
a tratamento cirúrgico, embora nem todos melhoraram do déficit 
neurológico decorrente da infecção na coluna. 

Todos os autores declaram não haver nenhum potencial conflito 
de interesses referente a este artigo.
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