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Introdução 
 

Espondilite infecciosa representa 2 a 4% de todos os casos de 

osteomielite.  

O sexo masculino é o mais afectado (2:1).  

Geralmente surge aos 50-60 anos, podendo aparecer em qualquer 

grupo etário. 

 

Espondilite piogénica frequentemente segue alguma infecção recente ou 

procedimento cirúrgico.  

- pacientes imunocomprometidos têm um maior risco.  

 

Tipicamente, a coluna lombar é envolvida, seguida em frequência pelo 

segmento torácico, sagrado e cervical.  

 

Complicações graves são a paraplegia ou tetraplegia (ocorrem em 

aproximadamente 1%, especialmente se a coluna cervical está envolvida).  

 

O microrganismo causal mais frequente é o Staphylococcus aureus 

- streptococcus e pneumococcus  

- raramente, por bactérias gram-negativas tais como Mycobacterium 

tuberculosis, Brucella, fungos ou por parasitas (equinococos). 

 

 

 

 

 

 

 



Vias de infecção 
 

Há várias vias de infecções vertebrais: 

- A mais comum é a disseminação hematogénica, via sistema arterial 

(mais frequente) ou venoso.  

- Infecções pós-operatórias.  

- Extensão de infecção por contiguidade de um foco adjacente. 

 

Disseminação hematogénica 

 

A distribuição de vasos é similar a diferentes níveis da coluna vertebral. 

As artérias nutritivas da coluna vertebral são derivadas das artérias 

vertebrais, intercostais ou lombares e estão localizadas nas faces anterior ou 

anterolaterais dos corpos vertebrais. As artérias dividem-se em ramos 

ascendentes e descendentes, anastomosando-se com os ramos 

correspondentes das vértebras vizinhas. Artérias mínimas penetram o córtex e 

ramificam-se dentro dele.  

A cada foramen intervertebral, um ramo espinhal posterior da artéria 

intercostal entra no canal vertebral e divide-se na face posterior do corpo 

vertebral em ramo ascendente e descendente, que se juntam às artérias 

vizinhas correspondentes, formando uma rede arterial. Três a quatro artérias 

desta rede entram no corpo vertebral, através de um foramen nutritivo central.  

 

As veias dentro do corpo vertebral são distribuídas em forma de “Y”. O 

sangue venoso sai do corpo vertebral através de um canal venoso sem 

válvulas, que emerge a partir do foramen nutritivo dorsal central, drenando para 

um plexo venoso extradural, que circunda o canal medular.  

Este plexo está em conexão com a rede venosa nas faces anterior e 

laterais dos corpos vertebrais.  

Todas estas veias representam o plexo avalvular de Batson para-

espinhal e espinhal. 

 



Figura 1 (a-d) 

A distribuição dos vasos espinhais está relacionada com a idade; 

portanto, o local de aprisionamento dos microrganismos pode ser diferente em 

diferentes grupos etários.  

 

- Antes dos quatro anos, as artérias terminais perfuram as plataformas 

vertebrais e entram no espaço discal. Este grupo, em particular, vai 

desenvolver primariamente discite.  

- Durante a degeneração discal, pode ocorrer crescimento de tecido 

fibrovascular para dentro do disco intervertebral, razão pela qual, a infecção 

hematogénica primária do disco intervertebral (discite) pode acontecer também 

em doentes mais velhos.  

 

- Nos adultos, a rede de arteríolas nutritivas mais rica está localizada na 

região subcondral do corpo vertebral, sendo o local mais comum de infecção 

inicial.  

A infecção é primariamente espondilite com disseminação secundária 

para o espaço discal – espondilodiscite.  

Tipicamente, a infecção dissemina-se de um foco subcondral anterior, 

através da plataforma vertebral, para o disco intervertebral (figura 1a-d).  

 

Mais tarde, destrói a plataforma vertebral vizinha e afecta o corpo 

vertebral adjacente (figura 1e-h).  



Figura 1 (e-h)  

Finalmente, a infecção estende-se através do “annulus fibrosus” e 

superfícies do corpo vertebral, sob os ligamentos paravertebrais e através dos 

ligamentos para os tecidos moles circundantes.  

Um fleimão ou abcesso epidural pode resultar, com compressão da 

medula espinhal ou do saco dural lombar. 

 

Infecções pós-operatórias  

 

Estão a aumentar em prevalência devido a cirurgias da coluna mais 

frequentes e agressivas.  

Dependendo do procedimento cirúrgico, diferentes estruturas vertebrais 

anatómicas são primariamente envolvidas.  

Os microrganismos podem ser implantados directamente no espaço 

discal, como resultado de punções diagnósticas ou terapêuticas da coluna, ou 

durante traumatismos penetrantes. 

 

Extensão por contiguidade  

 

É um mecanismo infrequente de infecção vertebral.  

Mais típica da tuberculose ou infecções fúngicas. 

 

 

 

 

 



Achados imagiológicos 
 

Um diagnóstico precoce de espondilite infecciosa é de grande 

importância clínica para o seu tratamento imediato e prevenção de eventual 

défice neurológico e deformidades vertebrais. 

 

As modalidades de imagem mais frequentemente utilizadas para o 

diagnóstico de infecções vertebrais incluem:  

- cintigrafia óssea 

- radiografia convencional 

- TC  

- RM.  

 

Na prática, uma combinação de um método sensível e específico é, 

geralmente, utilizada.  

A única modalidade que combina alta sensibilidade com especificidade 

satisfatória é a RM. 

 

 

Estudos cintigráficos 

 

Até à introdução da RM na prática clínica, o método mais sensível para 

diagnóstico precoce eram diferentes estudos cintigráficos.  

A captação aumentada de radiofármacos reflecte hiperémia inflamatória 

precoce e turnover ósseo aumentado.  

Vantagens: 

- tipicamente, a afecção de duas vértebras adjacentes pode ser 

demonstrada 1 a 3 semanas antes da destruição óssea vista na radiografia ou 

TC.  

- a cintigrafia é capaz de apresentar múltiplos focos infecciosos. 

 

 

 



Radiologia convencional 

 

No estadio precoce de infecção (1 a 3 semanas), a radiografia pode ser 

normal.  

- os primeiros sinais radiográficos incluem 

discreta radiotransparência localizada dentro da 

região subcondral, frequentemente anterior, 

seguida por perda de definição da plataforma 

vertebral e estreitamento do disco intervertebral 

(figura 2).  

 

- a progressão da infecção é caracterizada 

por destruição adicional do corpo vertebral com 

afecção da plataforma vertebral oposta e eventual 

extensão da inflamação através das faces 

anterior, lateral e posterior dos corpos vertebrais.  

Apesar de uma massa de tecidos moles 

paravertebral com desvio das estruturas 

circundantes poder ser vista, a resolução de 

contraste de tecidos moles da radiologia 

convencional é pobre.  

 

- quando a doença está bem estabelecida, 

os sinais radiográficos são específicos o suficiente 

para o diagnóstico definitivo.  

A destruição de dois corpos vertebrais 

contíguos, estendendo-se de um disco 

intervertebral estreitado é um achado 

razoavelmente típico de espondilite infecciosa 

(figura 3). 

 

 

 

 

Figura 2 

Figura 3 



Tomografia computorizada 

 

A sensibilidade mais elevada da TC em comparação com a radiografia é 

consequência da sua superior resolução de contraste de tecidos moles e 

natureza tomográfica desta modalidade de imagem.  

- o apagamento da gordura paravertebral e hipodensidade do disco 

intervertebral podem ser vistos no início da infecção.  

- durante a progressão da infecção, a TC mostra erosões das 

plataformas, destruição óssea permeativa de corpos vertebrais adjacentes e 

formação de sequestros.  

- uma vantagem importante em comparação com a radiografia é a clara 

apresentação da extensão paravertebral da inflamação, especialmente de 

abcesso ou fleimão epidural clinicamente importantes, com eventual 

compressão medular, do saco dural ou de raízes nervosas.  

- os sequestros e calcificações patológicas são melhor demonstrados do 

que por radiologia convencional ou RM (figura 4). A presença de calcificações é 

a favor de infecção tuberculosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uma biópsia sob orientação por TC pode ser feita, com identificação do 

microrganismo causal. 

 

Figura 4 

L4 



Ressonância Magnética 

 

A ressonância magnética com agentes de contrastes paramagnéticos, 

especialmente com diferentes técnicas de supressão de gordura, combina a 

alta sensibilidade de cintigrafia com a especificidade da radiografia e TC, sendo 

a modalidade de escolha em infecções vertebrais clinicamente suspeitas.  

 

Diferentes protocolos são utilizados.  

- sequência STIR é altamente sensível para edema inflamatório precoce 

e é melhor que sequência SE ponderada em T2 para demonstração de focos 

infecciosos iniciais.  

- imagens ponderadas em T1 pré e pós-contraste (gadolínio) 

demonstram claramente todos os detalhes anatómicos e a diferenciação entre 

tecidos vascularizados e não-vascularizados e componentes inflamatórios 

necróticos (abcesso, sequestro) é possível.  

 

A RM reflecte de perto as alterações patológicas durante a evolução da 

infecção vertebral: 

- numa fase aguda, a RM demonstra o edema e hiperémia inflamatória. 

As plataformas vertebrais são mal definidas, o disco intervertebral e corpos 

vertebrais adjacentes são de hiposinal em SE-T1-sem contraste e de hipersinal 

em STIR e SE-T2. Disco intervertebral afectado está estreitado, com hipersinal 

e distorção da fenda intranuclear normal em imagens SE-T2. 

- uma extensão precoce do edema inflamatório além dos limites dos 

corpos vertebrais e do “annulus fibrosus” para a gordura paravertebral vai 

causar hiposinal em SE-T1-sem contraste e hipersinal em imagens pós-

contraste e STIR-T2. É importante, do ponto de vista do diagnóstico diferencial, 

lembrar que no estadio precoce da infecção vertebral, o edema e a hiperémia 

medular frequentemente estendem-se para as plataformas vertebrais 

adjacentes. 

- a progressão da doença é caracterizada por redução gradual do edema 

da medula óssea e pelo aparecimento de tecido fibrovascular na periferia das 

erosões e áreas necróticas. Imagens SE-T1-pós contraste revelam realce 



difuso dentro da medula óssea subcondral hiperémica e realce em anel 

precoce na periferia das erosões das plataformas vertebrais.  

- a RM é, igualmente, o método de escolha para a demonstração directa 

da extensão da infecção para estruturas anatómicas circundantes, 

especialmente de eventual extensão epidural e sua relação com as estruturas 

neurais adjacentes.  

- a diferenciação entre um fleimão epidural (realce difuso) e um abcesso 

(realce periférico) é possível.  

- a fase pós-inflamatória é caracterizada histologicamente pela presença 

de tecido fibroso vascularizado, transformação gorda da medula óssea, fibrose 

subcondral e osteosclerose, alterações que são claramente demonstradas por 

RM; portanto, a RM pode ser usada para monitorizar a resposta terapêutica, 

durante a evolução da infecção vertebral (figura 6).  

- a transformação gorda da medula óssea subcondral é 

demonstrada como hipersinal em SE-T1 e T2 e ausência de acumulação 

de contraste.  

- medula óssea com hiposinal em todas as sequências, sem 

realce com contraste, reflecte fibrose e esclerose subcondral. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 6 



Diagnóstico Diferencial 
 

Numerosas doenças afectam o disco intervertebral e corpos vertebrais 

adjacentes, manifestando-se com estreitamento do espaço discal e indefinição 

das plataformas vertebrais, que são alterações típicas de infecção vertebral.  

 

Na degeneração discal:  
- as plataformas são bem definidas com eventual esclerose reactiva 

difusa e frequente “vacuum phenomenon” que, como regra, exclui infecção 

discal.  

- na degeneração discal precoce, as alterações da intensidade de sinal 

subcondral lembram aquelas que são vistas em espondilite infecciosa precoce; 

contudo, o edema e hiperémia da medula óssea são limitados à região 

subcondral, e o disco degenerado tem hiposinal com fenda intranuclear 

preservada em imagens SE-T2.  

- o diagnóstico diferencial entre infecção vertebral e osteocondrose 

intervertebral erosiva, que representa degeneração discal com erosões 

disseminadas das plataformas vertebrais, pode ser difícil, especialmente com 

base em técnicas radiográficas convencionais e TC. Os achados em RM a 

favor de degeneração discal incluem: 

- hiposinal do disco intervertebral com fenda intranuclear 

relativamente bem preservada em imagens SE-T2, 

- edema e hiperémia da medula óssea limitados, apesar de 

extensa erosão das plataformas vertebrais, 

- e ausência de alterações inflamatórias paravertebrais. 

 

Nódulos de Schmorl podem demonstrar alguns achados radiográficos 

e em RM que também são vistos em espondilite infecciosa – espaço discal 

estreitado e plataformas vertebrais indefinidas – contudo: 

- as alterações de sinal nas erosões nodulares cartilaginosas e medula 

óssea circundante são limitadas  

- e, apesar de a fenda intranuclear poder estar ligeiramente distorcida, o 

espaço discal tem hipersinal em imagens SE-T2.  



 

A Espondilartropatia destrutiva em hemodiálise de longa evolução, 

relacionada com deposição de amilóide, pode simular infecção vertebral. 

Contudo, contrariamente à infecção vertebral precoce: 

- as erosões das plataformas vertebrais são circundadas por esclerose 

pronunciada;  

- o espaço discal, assim como a medula óssea subcondral, têm hiposinal 

em imagens SE-T2;  

- e há discrepância entre destruição discovertebral avançada e ausência 

de alterações inflamatórias paravertebrais.  

 

Na Osteoartropatia neuropática as plataformas vertebrais são 

claramente definidas, a esclerose reactiva é proeminente e o espaço discal tem 

hiposinal em imagens SE-T2. 

 

Uma manifestação tardia de Espondilite anquilosante é a destruição 

discovertebral avançada, que representa pseudartrose da coluna anquilosada. 

A lesão, que está localizada à região toracolombar, é frequentemente mal 

diagnosticada como infecção do espaço discal.  

O disco afectado pode estar alargado ou estreitado e as plataformas 

vertebrais com erosões; contudo, há vários achados diferenciais distintos:  

- a esclerose reactiva e a eventual presença de “vacuum phenomenon” 

excluem a infecção discal; 

- a extensão de linha de fractura para os elementos posteriores da 

coluna pode ser demonstrada - realce linear na linha de fractura dos elementos 

posteriores em imagens SE-T1 pós contraste; 

- e, apesar de destruição discovertebral pronunciada, não há edema 

disseminado da medula óssea ou envolvimento dos tecidos paravertebrais.  

 

Como regra, Neoplasias primárias e secundárias não afectam o 

espaço discal intervertebral, estando localizadas dentro do corpo vertebral e 

dos elementos posteriores da coluna, com a excepção do plasmocitoma e 

cordoma.  



Contudo, uma massa de tecidos moles paraespinhais pode ser vista 

tanto em infecção vertebral como em neoplasias. A eventual presença de gás 

dentro dela é a favor de espondilite infecciosa. 

 

 

 

Espondilite tuberculosa 
 

Espondilite infecciosa também pode ser causada por microrganismos 

não piogénicos.  

A forma mais comum de espondilite granulomatosa é a espondilite 

tuberculosa, que é responsável por cerca de 50% dos casos de tuberculose 

esquelética.  

A prevalência de tuberculose tem vindo a aumentar mesmo em países 

desenvolvidos. Duas causas importantes incluem: 

- infecção com organismos multirresistentes; 

- número crescente de pacientes imunocomprometidos.  

 

Histologicamente, a doença é caracterizada pela formação de 

granulomas com necrose caseosa central.  

Em doença avançada, a substituição dos granulomas por tecido fibroso 

e calcificações das lesões caseosas pode ocorrer.  

 

O mais frequente é a disseminação hematogénica da infecção, via 

sistema arterial.  

A extensão a partir de um foco paraespinhal contíguo é rara.  

 

A doença geralmente afecta a coluna dorsal e lombar, sendo mais 

comum na junção toracolombar.  

A infecção tuberculosa da coluna cervical e sacro não é tão frequente.  

 



De forma similar à infecção piogénica, a infecção tuberculosa 

geralmente começa na parte subcondral anterior do corpo vertebral e pode 

disseminar através do disco intervertebral para uma vértebra adjacente.  

A extensão secundária da infecção do corpo vertebral para os elementos 

posteriores pode ocorrer.  

 

A disseminação sub-ligamentar 

na espondilite tuberculosa é frequente. 

A infecção pode-se estender, a partir de 

uma lesão anterior do corpo vertebral, 

debaixo do ligamento longitudinal 

anterior para partes anteriores de discos 

intervertebrais ou corpos vertebrais 

adjacentes.  

Há tendência para a extensão 

caudal distante com afecção de vários 

segmentos contíguos ou separados 

(figura 7).  

Erosões das faces anteriores dos corpos vertebrais com preservação 

relativa dos discos intervertebrais são achados típicos. A disseminação sub-

ligamentar pode-se estender a uma distância considerável, não apenas 

anterolateralmente, mas também posteriormente debaixo do ligamento 

longitudinal posterior (figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Figura 8 



 

Tecido inflamatório extradural pode causar compromisso neurológico. 

  

A afecção isolada dos elementos posteriores é encontrada em cerca de 

2% dos casos. Erosões e destruição dos pedículos podem simular neoplasias 

secundárias.  

 

Os casos com diagnóstico mais difícil são as raras situações de 

tuberculose com afecção de um único corpo vertebral, que simulam doença 

neoplásica em adultos e histiocitose em crianças (figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 (a-c) 



O diagnóstico diferencial entre tuberculose e espondilite piogénica pode 

ser difícil. Há algumas características, mas não sinais patognomónicos, que 

ajudam ao diagnóstico de tuberculose. 

- A progressão da doença é lenta e com sinais clínicos mínimos.  

- A disseminação subligamentar e abcessos paravertebrais e epidurais 

pronunciados, com tendência para extensão caudal distante são frequentes e o 

envolvimento de vários segmentos contíguos ou separados é comum.  

- Há preservação relativa dos espaços discais, erosões anteriores dos 

corpos vertebrais, envolvimento eventual dos elementos posteriores e 

pronunciadas calcificações paravertebrais tardias.  

- A ausência de osteosclerose e realce em anel periférico com limites 

regulares em imagens SE-T1 pós contraste são sinais razoavelmente típicos de 

tuberculose. 

 

 

 

Conclusão 
 

 As infecções vertebrais piogénicas, bem como granulomatosas, 

representam doenças sérias que, se não forem reconhecidas 

precocemente, podem causar compromisso neurológico e deformidades 

vertebrais tardias. 

  

 Na prática, a cintigrafia óssea, a radiologia convencional, a TC e RM são 

utilizadas.  

Devido à sua alta sensibilidade e especificidade, a RM é o método de 

escolha para o diagnóstico precoce e follow-up de infecção vertebral e é 

frequentemente usada como única modalidade.  

 

 As alterações anatomopatológicas são inespecíficas.  

 



 Achados similares em RM podem ser encontrados em diferentes 

doenças vertebrais, podendo ser confundidas especialmente com a 

infecção inicial.  

 

 O diagnóstico correcto de infecção vertebral é baseado no conhecimento 

da patogénese da doença e das complexas alterações morfológicas e da 

intensidade de sinal em RM. 

 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Figura 1 (a-h) 
Evolução típica de infecção vertebral piogénica demonstrada por RM com 
administração de contraste (gadolínio). Um caso de espondilite lombar precoce 
com follow-up de 2 semanas. 

a) SE-T1 revela edema medular com hiposinal difuso, limitado ao corpo 
vertebral de L4 (seta). 

b) SE-ponderada em densidade de protão mostra indefinição do terço 
anterior da plataforma vertebral inferior de L4 e estreitamento do disco 
L4-L5 (setas) indicando extensão inicial de infecção a partir do corpo 
vertebral de L4 para o espaço discal. 

c) SE-T2 demonstra edema medular do corpo vertebral de L4 com 
hipersinal difuso (seta) e distorção inicial da fenda intranuclear normal 
(ponta de seta). 

d) SE-T1-pós contraste, realce difuso dentro do corpo vertebral de L4 
reflecte hiperémia medular (seta). Tecido fibrovascular inicial nas 
erosões da plataforma vertebral é evidenciado por realce linear (ponta 
de seta). 

O estudo por RM feito duas semanas mais tarde demonstra achados que 
indicam extensão da infecção do corpo vertebral de L4 através do disco L4-L5 
para o segmento adjacente. 

e) SE-T1 revela hiposinal difuso de edema medular, não apenas no corpo 
vertebral de L4 mas também dentro da parte superior do corpo vertebral 
de L5 (setas). 

f) SE-ponderada com densidade de protão mostra destruição avançada 
afectando toda a plataforma vertebral de L4 e também a parte central da 
plataforma vertebral de L5 (ponta de seta). Há estreitamento adicional 
do espaço discal. 

g) SE-T2 edema medular hiperintenso é visto dentro dos corpos vertebrais 
adjacentes (setas). Espaço discal infectado é hiperintenso com 
desaparecimento completo da fenda intranuclear (ponta de seta).  

h) SE-T1-pós contraste demonstra realce difuso dentro dos corpos 
vertebrais hiperémicos (setas) e realce linear dentro das erosões das 
plataformas devido a tecido fibrovascular reactivo precoce (pontas de 



setas). Necrose avascular do disco intervertebral não acumula agente de 
contraste. 

 
 
 
Figura 2 
Infecção vertebral com anomalias radiográficas precoces. Radiografia da 
coluna cervical em incidência lateral demonstra lesão destrutiva dentro da 
região subcondral anterior do corpo vertebral de C5 (ponta de seta preta) e C4 
(ponta de seta branca). Estreitamento inicial do disco intervertebral 
correspondente é evidente. 
 
Figura 3 
Infecção vertebral com alterações radiográficas avançadas. Radiografia lateral 
da coluna lombar revela destruição dos corpos vertebrais adjacentes com 
estreitamento do disco intervertebral correspondente ao nível de L3-L4 (ponta 
de seta). Há extensão da infecção através da superfície posterior do corpo 
vertebral para o canal medular (setas). 
 
Figura 4 
Achados em TC de infecção vertebral. Destruição de tipo permeativo do corpo 
vertebral de L4 com extensão da infecção através do córtex destruído (pontas 
de setas pretas) para o músculo psoas (pontas de setas brancas). Sequestro 
dentro do abcesso paravertebral (seta branca). Há, igualmente, fractura 
patológica transversa do corpo vertebral (seta preta). 
 
Figura 5 
Biópsia guiada por TC de infecção vertebral ao nível de L3-L4. 
 
Figura 6 (a-c) 
Regressão de infecção vertebral demonstrada por RM pós-contraste num 
doente 2 meses após o início da doença. 

a) SE-T1 as áreas de hiposinal que representam tecido fibrovascular e 
esclerose reactiva são limitadas à região subcondral dos corpos 
vertebrais de L3 e L4 (setas brancas). O restante corpo vertebral tem 
hipersinal reflectindo regressão do edema medular e presença de 
medula óssea gorda normal (setas pretas). 

b) SE-T2 claramente revela extensão epidural de inflamação com 
compressão do saco tecal (setas). 

c) SE-T1-pós contraste demonstra realce de tecido fibrovascular na 
periferia do disco intervertebral e dentro do espaço epidural (pontas de 
seta). 

 
 
Figura 7 (a, b) 
Disseminação subligamentar de espondilite tuberculosa demonstrada por RM 
com contraste (gadolínio) 

a) SE-T1-pós contraste (corte sagital) revela realce de tecido inflamatório 
que se estende debaixo do ligamento longitudinal anterior (pontas de 



setas). Apenas as partes anteriores dos corpos vertebrais vizinhos e os 
discos intervertebrais correspondentes estão afectados (setas). 

b) SE-T1-pós contraste (corte coronal) mostra inflamação paravertebral de 
hipersinal com tendência para disseminação caudal, achados 
razoavelmente típicos de espondilite tuberculosa (setas). 

 
 
Figura 8 (a-c) 
Extensão subligamentar disseminada de espondilite tuberculosa num paciente 
com paraplegia. 

a) Radiografia lateral da coluna cervical mostra erosões das superfícies 
anteriores dos corpos vertebrais (pontas de setas brancas) com 
estreitamento dos discos intervertebrais. Inflamação estende-se para a 
junção craniocervical. Há subluxação anterior atlantoaxial devido a 
laxidão inflamatória do ligamento transverso com alargamento do 
espaço pré-odontóide (pontas de setas pretas). 

b) SE-T1-pós contraste (corte sagital) da coluna cervical mostra realce em 
tecido inflamatório paravertebral proeminente (setas). 

c) SE-T1-pós contraste (corte sagital) da coluna torácica revela extensão 
caudal distante da inflamação, não apenas debaixo do ligamento 
longitudinal anterior mas também do posterior (pontas de setas), com 
consequente compressão da medula espinhal. 

 
Figura 9 (a-c) 
Envolvimento tuberculoso de um único corpo vertebral demonstrado por TC. 

a) Reconstrução sagital mostra achatamento do corpo vertebral (vértebra 
plana) de L5 (seta). 

b) Extensão epidural de inflamação associada a calcificação é 
demonstrada num corte axial de TC (setas). 

c) Extensão caudal de inflamação com abcesso calcificado paravertebral 
(seta preta) e do psoas (seta branca) são achados típicos de infecção 
tuberculosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1 
Correlação entre alterações anatomo-patológicas em espondilite activa e 
achados morfológicos e de intensidade de sinal em RM. 
 

Espondilite activa Achados em RM 
Histologia Morfologia Intensidade de sinal 
Edema, 
hiperémia, tecido 
fibrovascular 

 SE-T1 SE-T2 (STIR) SE-T1-contraste 

Inicial Medula óssea subcondral: foco 
infeccioso 

Hipo Hiper Realce difuso 

Moderado Gordura paravertebral: inflamação 
Plataforma vertebral: erosões 
Disco: estreitamento 

Hipo 
- 
Hipo 

Hiper 
- 
Fenda intranuclear hiper: 
distorção 

Realce difuso 
Realce em anel 
Sem realce 

Avançado Espaço paravertebral e epidural: 
flegmão e abcesso 

Hipo Hipo Realce difuso e periférico 

 
 
 
Tabela 2 
Correlação entre alterações anatomo-patológicas em espondilite curada com 
achados morfológicos e de intensidade de sinal em RM. 
 

Espondilite curada Achados em RM 
Histologia Morfologia Intensidade de sinal 
  SE-T1 SE-T2 (STIR) SE-T1-contraste 
Transformação 
gorda 

Medula óssea subcondral Hiper Hipo (STIR), hiper (T2) Sem realce 

Fibrose  Medula óssea subcondral Hipo Hipo Sem realce 
Esclerose Medula óssea subcondral Hipo Hipo Sem realce 

 
 


