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Definição 
 

 Osteomielite é a infecção do tecido ósseo por bactérias piogênicas, micobactérias, 
fungos, vírus, protozoários, helmintos e ectoparasitas. Pode ocorrer por inóculo, trauma ou 
presença de corpos estranhos, alterações vasculares, imunodeficiência e utilização de próteses, 
a despeito da alta resistência do osso às infecções. 

  
 
Etiopatogenia 
 

 Os microrganismos adentram no osso por inoculação direta a partir de um foco 
infeccioso contíguo, por uma ferida profunda ou por via hematogênica. A suscetibilidade 
óssea à invasão aumenta no trauma, na isquemia ou na presença de corpos estranhos, pela 
exposição de sítios onde bactérias podem aderir.  

 Os achados histológicos da osteomielite aguda são infiltrados neutrofílicos, 
microrganismos e vasos congestos ou trombosados. A necrose óssea e a ausência de 
osteócitos caracterizam a osteomielite crônica, fase com poucos microrganismos, onde 
predominam células mononucleares, tecido fibroso e de granulação, que substituem o osso 
reabsorvido pelos osteoclastos. 

 Cerca de 95% das osteomielites hematogênicas e 50% de todas as outras apresentações 
são causadas pelo Staphylococcus aureus.  

 No período neonatal são comuns estreptococos do grupo B e Escherichia coli. 
Estreptococos do grupo A e Haemophilus influenzae predominam na infância. 25% dos casos 
de osteomielite vertebral decorrem de infecção por Escherichia coli e outros bacilos entéricos. 
Osteomielites por S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp. e Candida spp. estão 
associadas a usuários de drogas endovenosas. Salmonella spp. e S. aureus em ossos longos 
são complicações freqüentes na anemia falciforme e em outras hemoglobinopatias. 
Tuberculose e brucelose acometem mais coluna que outros ossos. Doenças fúngicas ósseas 
são incomuns e incluem histoplasmose, paracoccidioidomicose e coccidioidomicose, 
preponderantes em áreas endêmicas. Micobactérias atípicas, Bartonella spp., Pneumocystis 

jiroveci, Candida spp., Cryptococcus neoformans e Aspergillus fumigatus predominam nos 
imunocomprometidos.   

 Nas osteomielites por contigüidade predomina o S. aureus, mas são geralmente 
polimicrobianas envolvendo bactérias Gram-negativas e anaeróbias. Assim, concomitância de 
estafilococos, estreptococos, bacilos entéricos e bactérias anaeróbias pode ocorrer num pé 
diabético ou numa osteomielite pélvica decorrente de uma úlcera de decúbito. Osteomielites 
por bactérias aeróbias e anaeróbias podem suceder cirurgias de orofaringe, seios paranasais, 
trato gastrointestinal e trato genital feminino.  Staphylococcus aureus é o principal agente das 
infecções pós-operatórias e, junto com Estafilococos coagulase-negativos e bactérias Gram-
negativas são os agentes mais comuns nas osteomielites pós-implante de dispositivos 
ortopédicos. A osteomielite esternal pós-cirurgias cardíacas ainda pode ter como causa 
micobactérias atípicas e Mycoplasma spp.  



 A sobrevivência intracelular do S. aureus, agente predominante, poderia explicar a 
persistência das infecções ósseas, corroborando as altas taxas de insucesso terapêutico. A P. 

aeruginosa relaciona-se à infecção nas queimaduras e a Pasteurella multocida às mordeduras 
por cães e gatos. 

 
Quadro clínico 
 
 Osteomielite Hematogênica: Incide em 20% dos casos, sendo preponderante nos 
meninos, que têm nas metáfises dos ossos longos os locais mais acometidos. Nos idosos e 
usuários de drogas endovenosas a coluna é o principal sítio de infecção. A osteomielite está 
entre as causas da febre de origem obscura quando cursa com localizações pouco freqüentes, 
como o sacro, púbis e costelas.  

 Osteomielite Vertebral: incomum, geralmente de origem hematogênica. No 
imunocompetente prevalece o S. aureus, nos usuários de drogas endovenosas, a Pseudomonas 

aeruginosa.  No jovem, é doença aguda que cursa com alta mortalidade. No idoso é indolente, 
com baixa mortalidade, mas com recidivas e seqüelas. Nas crianças diabéticas, o início é 
agudo e o curso fulminante, impondo realização de cintilografia naquelas que apresentarem 
dor na coluna, febre e leucocitose. Infecção por Mycobacterium tuberculosis ocorre através da 
disseminação hematogênica de foco primário ou por contigüidade a partir de um linfonodo. 

 Osteomielite Secundária a Foco Infeccioso Contíguo: inclui infecções produzidas por 
traumas penetrantes, procedimentos cirúrgicos e por extensão direta da infecção de tecidos 
moles adjacentes ou próteses ortopédicas. Responde pela maioria dos casos e ocorre mais nos 
adultos. Freqüentemente o diagnóstico só é feito depois da cronificação, após semanas ou 
meses, quando uma fístula se torna aparente, uma ferida cirúrgica se abre ou uma fratura não 
se consolida. Muitas vezes é impossível distinguir as anormalidades radiográficas da 
osteomielite da condição predisponente.  

   

Diagnóstico 

 

 A suspeita de osteomielite se faz por aspectos clínicos (dor local, hiperemia, edema, 
drenagem de secreções) e epidemiológicos (traumas, imunodeficiências, anemia falciforme). 
É confirmada por exames diretos como os de imagem (estudo radiográfico seriado, 
cintilografia óssea, tomografia, ressonância e mais recentemente a TC-PET) e exames 
microbiológicos (cultura de secreções, fragmentos e biopsias). Provas de atividade 
inflamatória e leucograma alterados sugerem infecção e são importantes como parâmetro para 
seguimento.  

 

Tratamento medicamentoso 
 

 O uso prolongado de antibióticos na infecção osteoarticular implica a escolha de 
drogas menos tóxicas, de fácil administração e que apresentem boa relação custo-benefício. A 
concentração antibiótica no osso pode interferir no seu poder de erradicação, porém não 
existem métodos laboratoriais padronizados para aferição de concentrações ósseas. Testes em 
coelhos com osteomielite por S. aureus mostraram que a clindamicina apresenta melhor 
concentração em osso infectado, seguida pela vancomicina, nafcilina, tobramicina, cefazolina 
e cefalotina. A clindamicina apresentou os melhores resultados no tratamento da osteomielite 
experimental por S. aureus. 



 Qualquer que seja a osteomielite, o diagnóstico microbiológico é essencial, cabendo o 
início da terapia empírica somente após coleta de sangue, secreção e fragmentos do osso 
infectado, repetidas vezes se necessário, para realização de culturas e colorações. A terapia 
empírica deve incluir drogas ativas contra S. aureus (oxacilina, clindamicina, cefalosporina, 
vancomicina, teicoplanina, linezolida) e/ou contra organismos Gram-negativos, caso sejam os 

mais prováveis (cefalosporinas de 3a ou 4a geração, fluoroquinolonas, carbapenêmicos).  

  Na osteomielite hematogênica aguda, o início do tratamento deve ser precoce para 
evitar necrose óssea. Os melhores resultados são observados na administração intravenosa, 
durante quatro a seis semanas, seguidas por complementação oral por três a seis meses. O uso 
de antimicrobiano inadequado pode estender a doença, havendo necrose óssea e formação de 
abscessos. A intervenção cirúrgica na criança estará indicada em abscessos intra-ósseos e sub-
periosteais, artrite séptica concomitante e quando não houver resposta à terapia específica em 
24 a 48 horas.  

 Nas osteomielites crônicas e por contigüidade, o tratamento medicamentoso deve ser 
postergado até a realização de desbridamento e obtenção dos resultados das culturas ósseas. 
Em casos de grande destruição óssea e risco ao paciente, desbridamento imediato deve ser 
considerado, seguido de antibioticoterapia empírica de largo espectro. Caso o agente 
etiológico já seja conhecido no período pré-operatório, o tratamento específico deve ser 
iniciado antes da cirurgia. No contrário, deve ser aguardado o desbridamento. O uso oral 
prolongado de quinolonas suprime sinais e sintomas da osteomielite crônica refratária e não 
devem ser usadas em crianças. As novas quinolonas (trovafloxacina, grepafloxacina, 
moxifloxacina) têm excelente cobertura contra Streptococcus spp. e germes anaeróbicos, e 
boa atividade contra S. epidermidis e S. aureus meticilino-sensíveis. Para estes últimos, a 
resistência a quinolonas vem aumentando, sendo a clindamicina uma alternativa.  

 Alguns pacientes preferem conviver com suas infecções a passar por múltiplos 
procedimentos cirúrgicos, receber longos ciclos de antibióticos e correr o risco de perder uma 
extremidade. Essas pessoas poderiam se beneficiar de antibioticoterapia oral em cursos 
intermitentes para suprimir os períodos de exacerbação. 

 Nos casos complicados por insuficiência vascular, a oxigenoterapia hiperbárica e a 
cirurgia ablativa devem ser consideradas. A osteomielite de pequenos ossos dos pés em 
pessoas com doenças vasculares requer tratamento cirúrgico, cuja efetividade é limitada pelo 
aporte de sangue ao local. A revascularização da extremidade estará indicada se 
comprometimento arterial. A duração do tratamento depende da cirurgia: quando o osso 
infectado é completamente removido, mas persiste infecção residual de tecidos moles, os 
antibióticos são dados por duas semanas; se a amputação elimina tanto osso quanto partes 
moles infectadas, basta a profilaxia cirúrgica, caso contrário, tratamento por quatro a seis 
semanas. Infecções nosocomiais por S. aureus meticilino-resistentes requerem tratamento 
intravenoso prolongado com vancomicina ou teicoplanina. O uso das oxazolidinonas (p.e. 
linezolida) tem sido considerado nas osteomielites causadas por Enterococcus spp. resistentes 
a vancomicina, associadas ou não a próteses ortopédicas, por oito semanas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Terapia Empírica para Osteomielite 
    

 Etiologia Provável 1a Escolha Alternativas 
    
Hematogênica    
RN até 4 meses S. aureus  /    

Bacilos Gram – 
negativos  / 
Streptococcus grupo 

B 

Oxacilina + 
Cefalosporina de 3a 
geração 

Vancomicina + 
Cefalosporina de 3a 
geração  

Crianças > 4 
anos 

S. aureus   / 

Streptococcus grupo 

A 

Oxacilina  ou 
Cefalosporina de 1a 
geração ou 
Clindamicina 

Vancomicina ou 
Teicoplanina  

Adultos S. aureus  Oxacilina  ou 
Cefalosporina de 1a 
geração  

Vancomicina ou 
Teicoplanina  

    
Outras 

Condições 
   

Anemia 
falciforme 

Salmonella spp. Ciprofloxacina Cefalosporina de 3a G  

Uso de drogas 
endovenosas 

S. aureus Oxacilina Vancomicina ou 
Teicoplanina 

Hemodiálise S. aureus / 

P. aeruginosa 
Oxacilina + 
Ciprofloxacina  

Vancomicina + 
Ciprofloxacina  

Osteomielite 
contígua SIV* 

S. aureus / 

P. aeruginosa 
Oxacilina + 
Ciprofloxacina ou 
Cefalosporina  3a G  

Vancomicina + 
Pipe/Tazo ou 
Cefalosporina  4a  G ou 
Imipenem / 
Meropenem 

Osteomielite 
contígua CIV* 

Polimicrobiana Oxacilina + 
Ciprofloxacina ou 
Cefalosporina  3a G + 
metronidazol 

Vancomicina + 
Pipe/Tazo ou 
Cefalosporina  4a G ou 
Imipenem / 
Meropenem 

Osteomielite 
crônica 

S. aureus/ 

Enterobactérias / 
P. aeruginosa 

Aguardar resultados de 
cultura e antibiograma 

Aguardar resultados de 
cultura e antibiograma 

    
SIV : sem insuficiência vascular   ;   CIV: com insuficiência vascular 

 
       
        
  
 
 
 
 

 

 



Terapia com Agente Definido 
 
 

Agente 1a Escolha Alternativas 
   

Germes 
Anaeróbios 

Clindamicina Amoxicilina/Clavulanato 
ou Metronidazol   

Bartonella spp. Eritromicina Co-trimoxazol 
Candida albicans Anfotericina B Fluconazol  
Cryptococcus 

neoformans 
Anfotericina B Fluconazol  

Enterobactérias Ciprofloxacina Ceftriaxone  
Flora mista 
aeróbia/anaeróbia 

Amoxacilina/Clavulanato Imipenem/Meropenem 

Histoplasma 

capsulatum 
Anfotericina B Fluconazol  

Mycobacterium 

tuberculosis 
COXCIP 4  

Neisseria 

gonorrhoeae 
Penicilina Cristalina Cefalosporina de 3a 

geração 
P. aeruginosa ou 
Serratia spp 

Ceftazidime Imipenem/Meropenem ou 
Pipe/Tazo ou Cefepime 

S. aureus MRSA  Vancomicina Teicoplanina  
S. aureus MSSA Oxacilina Cef. de 1a geração ou 

Clindamicina ou     
Vancomicina 

Streptococcus spp. Penicilina Cristalina Clindamicina ou 
Ceftriaxone ou 
Vancomicina 

       
     

Tratamento Cirúrgico 

 

 Na suspeita de osteomielite aguda, é recomendada internação do paciente para 
acompanhamento clínico e laboratorial, diagnóstico precoce e tratamento eficaz. A aspiração 
óssea é decisiva para obtenção de material subperiosteal ou da metáfise, devendo-se 
prosseguir com drenagem cirúrgica e análise laboratorial para adequação antibiótica no pós- 
operatório. Podem ser instalados irrigação contínua e dreno de sucção evitando acúmulo de 
líquido residual na cavidade, mantidos por poucos dias até saída de material limpo.  

 Sendo a osteomielite crônica freqüentemente associada a áreas com insuficiência 
vascular, a distribuição do antibiótico pelo local terá ação limitada. Nessa situação, é benéfica 
a associação do oxigênio hiperbárico. O tratamento cirúrgico consiste em drenagem, 
ressecção óssea e de partes moles infectadas, seguida de reconstrução adequada, técnicas de 
cobertura com enxertos cutâneos e retalhos musculares e livres.  

 Durante a internação e por período prolongado, devem-se utilizar imobilizações 
gessadas para evitar dores e fraturas patológicas. Na evolução pós-operatória espera-se 
melhora dos sinais inflamatórios, cicatrização da ferida cirúrgica e normalização dos exames 
laboratoriais e radiológicos.  



Tratamento Pós-cirúrgico 
 

 Atividades físicas devem ser evitadas para impedir fraturas patológicas. O local 
acometido é imobilizado e elevado, sendo que as articulações acima e abaixo do local 
infectado devem ser submetidas a fisioterapia motora passiva suave. Compressas aquecidas 
aumentam o fluxo sangüíneo e promover maior aporte antibiótico a área acometida. Roupas 
devem ser manipuladas com cuidado para evitar contato com a ferida cirúrgica ou com seios 
de drenagem.  

 
 

Oxigenoterapia Hiperbárica (O2HB) 

 

 As osteomielites refratárias são indicações reconhecidas para O2HB, constantes na 

resolução CFM n.o 1457/95. Há interferência direta na fisiologia celular dos leucócitos, 
células endoteliais e osteoblastos, além de que o oxigênio hiperbárico atua de forma sinérgica 
com antibióticos, modificando o ambiente químico e tornando-o desfavorável à proliferação 
bacteriana. Promove produção de colágeno, angiogênese e é bactericida para os germes 
anaeróbios. Diversos estudos já demonstraram a utilidade da O2HB nas osteomielites 

crônicas.  

 

 

Profilaxia Antibiótica na Cirurgia com Manipulação Óssea 

 

 A profilaxia antibiótica em pacientes submetidos a cirurgias com manipulação óssea é 
preconizada na forma intravenosa 30 minutos antes da incisão cutânea até 24 horas após a 
operação. Nos procedimentos em fraturas fechadas ou expostas, a administração de 
cefalosporinas de primeira geração (cefazolina) ou segunda geração (cefuroxima) por não 
mais que um dia é apropriada nos pacientes que podem recebê-las dentro de seis horas após o 
trauma e que são prontamente submetidos à cirurgia. Nas fraturas complexas com lesão 
extensa de partes moles, faz-se necessária antibioticoterapia de largo espectro por período 
mais prolongado. No IIER, preconiza-se a cefazolina 1 g 30 minutos antes da cirurgia e 500 
mg a 1 g durante a cirurgia com duração de 2 horas ou mais, seguidos de 500 mg a 1 g a cada 
6 a 8 horas, até 24 horas após a cirurgia. É importante que a dose pré-operatória seja 
administrada de meia a uma hora antes do início da cirurgia para que níveis adequados de 
cefazolina estejam no sangue e tecidos no momento da incisão inicial. Em cirurgias com alto 
grau de exposição óssea (cirurgia cardíaca ou artroplastia protética), a cefazolina deve ser 
continuada por 3 a 5 dias após a cirurgia. 
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