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RESUMO 

Osteomielite é uma debilitante doença óssea, associada a uma significativa 

morbidade e mortalidade. É geralmente devida a uma infecção e é caracterizada por 

inflamação grave e progressiva destruição óssea. A infecção pode ocorrer como 

resultado de disseminação hematogênica ou através de fonte secundária contígua 

de uma lesão exposta para o osso. A lesão pode ser causada por trauma, cirurgia 

óssea ou substituição de articulação. Staphylococcus aureus é o patógeno mais 

comumente isolado em qualquer tipo de osteomielite. Uma combinação de 

procedimentos clínicos e cirúrgicos deve ser considerada para todos os tipos de 

osteomielite, mas, algumas vezes, o tratamento pode não ser bem sucedido. Novas 

terapêuticas são necessárias. Existem evidências de que a susceptibilidade à 

inflamação é influenciada por variações genéticas nos genes das citocinas.  As 

proteínas IL-1α, IL-1β e IL-1Ra são potentes mediadores da resposta inflamatória. 

Consequentemente, genes que codificam essas citocinas são importantes 

candidatos que podem estar implicados na patogênese da osteomielite. Um sítio 

polimórfico no íntron 2 do gene IL1RN que  consiste em um número variável de 

repetições em tandem (VNTR, repetições de uma sequência de 86 pb) tem sido 

intensamente investigado em relação a diversas condições patológicas. Uma 

frequência aumentada do alelo IL1RN*2 tem sido associada a uma evolução clínica 

mais grave em diversas doenças inflamatórias crônicas. Por conta desse fato, no 

presente estudo, foi investigada a associação de polimorfismos em IL1RN e em IL1B  

com a osteomielite em pacientes com fraturas ósseas em uma população do 

Nordeste do Brasil. Cento e um pacientes atendidos na emergência do Instituto Dr. 

José Frota (IJF), referência  em trauma, foram selecionados aleatoriamente. O 

polimorfismo de IL1RN (VNTR) foi determinado por eletroforese em gel de 

poliacrilamida após a amplificação por PCR. Vinte e sete pacientes desenvolveram 

osteomielite. A infecção foi mais frequente em pacientes com fraturas expostas em 

ossos longos. O alelo IL1RN*2 foi significativamente associado a um risco 

aumentado para osteomielite em brasileiros do nordeste do país (p=0,003), (valor de 

p considerado significativo para p<0,05, softwares estatísticos: SPSS ver. 13.0 e Epi 

Info 7.0). O presente estudo mostrou resultados significativos para o uso do 

polimorfismo IL1RN (VNTR) como biomarcador no tratamento e acompanhamento 

de pacientes com fraturas expostas. 

Palavras-chave: Osteomielite, polimorfismo de IL1RN, inflamação. 

 



 11 

ABSTRACT 

 

Osteomyelitis is a debilitating disease of the bone and it is associated with significant 

morbidity and mortality. It is usually due to infection and characterized by severe 

inflammation and progressive bone destruction. Infection can occur as a result of 

hematogenous spread or from a contiguous source secondary to an open injury to 

bone caused by trauma, bone surgery or joint replacement. Staphylococcus aureus 

is the most commonly isolated pathogen in any type of osteomyelitis. A combination 

of medical and surgical approaches should be considered for all cases of 

osteomyelitis, but sometimes, this treatment is unsuccessful. New approaches are 

necessary. There is evidence that susceptibility to inflammation is influenced by 

genetic variation in cytokine genes. The proteins IL-1α, IL-1β and IL-1Ra are potent 

mediators of the inflammatory response, therefore genes encoding these cytokines 

are important candidates which may be implicated in pathogenesis of osteomyelitis. 

A polymorphic site in intron 2 of the IL1RN gene consisting in a variable number 

tandem repeats (VNTR, 86 pb repeats) has been extensively investigated in relation 

to a variety of pathological conditions. Increased frequency of the allele IL1RN*2 has 

been associated with more severe clinical outcome in several chronic inflammatory 

diseases. Therefore, in the present study it was investigated the association of IL1RN 

and IL1B polymorphisms and osteomyelitis in patients with bone fractures in a 

Northeaster Brazilian population. One hundred one patients attended in the 

emergency of Instituto Dr. José Frota (IJF), a trauma hospital, were randomly 

selected.  The IL1RN (VNTR) polymorphism was determined by polyacrylamide gel 

electrophoresis after PCR amplification. Twenty-seven patients developed 

osteomyelitis. The infection was more frequent in patients with open fractures in long 

bones. The allele IL1RN*2 was significantly associated with the increased risk of 

osteomyelitis in Northeastern Brazilians (p=0.003), (p-value considered significant at 

p<0.05, statistical softwares: SPSS ver. 13.0 and Epi Info 7.0). The present study 

showed promising results for the use of IL1RN (VNTR) polymorphism as a biomarker 

in treatment and follow up of patients with open fractures. 

Key words: Osteomyelitis, IL1RN (VNTR) polymorphism, inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em virtude das dificuldades relativas ao seu manuseio, a osteomielite, 

uma doença óssea debilitante, predominantemente infecciosa, representa um dos 

grandes desafios enfrentados pelos especialistas responsáveis pelo seu tratamento, 

mesmo diante da introdução de novos antimicrobianos e de procedimentos 

cirúrgicos cada vez mais sofisticados. Essa entidade nosológica caracteriza-se, na 

maioria das vezes, por um processo infeccioso que atinge o osso e a medula óss ea 

propriamente dita. (WALTER et al., 2012). 

A osteomielite é uma das doenças mais conhecidas desde a antiguidade. 

Caracteriza-se por significativa morbidade e mortalidade. Cursa com 

enfraquecimento e progressiva perda óssea, porém o mecanismo que envolve a 

perda e a destruição óssea ainda é pobremente entendido (CLARO et al., 2011).  A 

osteomielite, em grande parte dos casos, desenvolve-se na região distal do fêmur e 

na região proximal da tíbia, tanto em crianças como em adultos, contudo qualquer 

osso pode ser infectado (CLARO et al., 2011, von EIFF et al., 1997). A forma aguda 

da doença pode, frequentemente, evoluir para uma forma crônica, dependendo de 

fatores relativos ao agente etiológico, ao hospedeiro e ao ambiente. Foram 

necessários vários anos até que se conseguisse controlar a infecção aguda com o 

uso de antibióticos, contudo a osteomielite crônica permanece como um distúrbio de 

difícil manejo (KLENERMAN, 2007).  

Graças ao advento dos agentes antimicrobianos, a osteomielite aguda na 

sua forma hematogênica foi praticamente debelada em países desenvolvidos. No 

entanto, as formas pós-traumáticas e pós-operatórias encontram-se em ascensão, 

provavelmente em decorrência da mudança na estrutura etária da sociedade e do 

aumento no número de cirurgias e implantes ortopédicos (WALTER et al., 2012). 

Os agentes etiológicos mais frequentemente encontrados em qualquer 

tipo de osteomielite são bactérias pertencentes ao gênero Staphylococcus, embora 

outras bactérias, além de fungos e vírus possam estar envolvidos. O mais importante 

patógeno desse gênero, responsável por infecções esqueléticas, é o Staphylococcus 

aureus. Na infância e na adolescência, a ostemielite aguda pode estar relacionada 

com a presença de vírus no trato respiratório, enquanto que na fase adulta, o HIV 
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(Vírus da Imunodeficiência Humana) e o vírus da hepatite A são as principais causas 

da ostemielite de etiologia viral. (CHIHARA; SEGRETI, 2010; LEW; WALDVOGEL, 

2004; O’ MAY et al., 2011; WRIGHT; NAIR, 2010). O Staphylococcus aureus é uma 

bactéria Gram-positiva, que permanentemente coloniza as narinas de 20% da 

população (FOSTER, 2009) e está transitoriamente associada aos 80% restante. 

Esse tipo de colonização favorece o desenvolvimento de infecções por esse agente 

(CLARO et al., 2011). Até recentemente, o Staphylococcus aureus era reconhecido 

como um patógeno extracelular, contudo está claro que esse micro-organismo pode 

aderir e ser internalizado por uma variedade de células do hospedeiro humano, 

incluindo os osteoblastos (AHMED et al., 2001; GARZONI; KELLEY, 2009).  Parte 

desse processo deve-se a um dos seus principais fatores de virulência, a proteína A 

(SpA), a qual se liga diretamente ao osteoblasto. Essa interação previne proliferação 

óssea, induz apoptose e inibe a mineralização de osteoblastos em cultura. Nenhum 

desses efeitos, contudo, é observado em cepas de Staphylococcus aureus mutantes 

em relação à perda do gene SpA. Esse mecanismo encontra-se envolvido na falta 

de formação óssea e no enfraquecimento ósseo, observados na osteomielite. O 

conhecimento dessas informações pode auxiliar no desenvolvimento de novos 

agentes terapêuticos para o tratamento dessa doença (CLARO et al., 2011). 

A habilidade desses agentes em penetrar nas células ósseas favorece 

sua longa permanência no tecido ósseo e, consequentemente, sua evasão dos 

antimicrobianos e da resposta imune do hospedeiro (WRIGHT et al, 2010). 

O processo de remodelação normal do osso requer uma interação bem 

coordenada entre osteoblastos e osteoclastos (MANOLAGAS; JILKA, 1995). 

Citocinas, proteínas reguladoras de diversas atividades biológicas, incluindo 

hematopoiese e imunidade, também são responsáveis pela função osteoclástica 

(MUNDY, 1992). 

Roodman, em 1993, já evidenciava o papel dessas proteínas na 

regulação da reabsorção óssea. Esse autor mostrou em seu trabalho que citocinas 

como a Interleucina-1 (IL-1), o Fator Estimulante de Colônias de Macrófagos (M-

CSF), o Fator de Necrose Tumoral (TNF) e a Interleucina-6 (IL-6) estavam 

relacionadas com a formação e com a capacidade de reabsorção óssea dos 

osteoclastos. Por outro lado, evidenciou que Interleucina-4 (IL-4), Interferon-gama 
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(IFN-gama) e Fator de Transformação do Crescimento Beta (TGF-β) inibiam tanto a 

formação como a atividade dos osteoclastos.  

A Interleucina-1 (IL-1) e o Fator de Necrose Tumoral-α (TNF-α) são 

potentes imunomoduladores e inserem-se no grupo das citocinas pró-inflamatórias 

implicadas na patogênese de doenças autoimunes e de processos inflamatórios e 

infecciosos como a  Periodontite Agressiva Localizada (GUZELDEMIR et al. , 2008). 

Dentre as citocinas envolvidas com a resposta imune aos micro-

organismos e à inflamação propriamente dita, encontra-se a clássica família de 

interleucinas-1 (IL-1). As interleucinas IL-1α, IL-1β e IL-1Ra são as principais 

representantes desse grupo composto por onze membros (B ARKSBY et al., 2007). 

As duas primeiras (IL-1α e IL-1β) são ambas, frequentemente, denominadas IL-1 

pois ligam-se aos mesmos receptores de superfície e apresentam as mesmas 

atividades biológicas.  As três principais IL-1 exercem um importante papel na 

regulação imune e nos processos inflamatórios.  Enquanto IL-1α e IL-1β promovem 

ações pró-inflamatórias, IL-1Ra, por sua vez, exerce um papel de antagonista 

natural de IL-1, por ocupar o mesmo receptor, IL-1RI, porém sendo biologicamente 

inativo. Funciona, portanto, como um regulador endógeno da ação de IL-1 (ABBAS 

et al., 2008). 

Polimorfismos de Nucleotídeos Únicos (SNPs) nos genes codificadores de 

algumas dessas citocinas são importantes causas de variações genéticas e têm sido 

associados tanto com o aumento da susceptibilidade como com uma maior proteção 

a doenças infecciosas (KNIGHT, 2001).    

Outros estudos têm demonstrado que a contribuição genética para a 

susceptibilidade ao desenvolvimento da osteomielite pode ser decorrente de efeitos 

cumulativos de diversos polimorfismos em genes envolvidos na resposta imune, 

particularmente naqueles que codificam citocinas como IL-1, IL-4 e IL-6. Contudo, 

existe a possibilidade de que determinados polimorfismos não sejam agentes 

causais, mas marcadores adicionais e que, portanto, merecem estudos para delinear 

seu papel na etiologia da osteomielite (TSEZOU et al., 2008). 

A grande variedade de problemas específicos pertinentes ao diagnóstico 

e ao tratamento das osteomielites tem contribuído para o insucesso, para a 

morbidade e para a mortalidade, em muitos casos, dessa afecção. Mesmo com o 
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uso de antimicrobianos e de procedimentos cirúrgicos adequados, alguns casos de 

osteomielite têm evoluído de forma desfavorável. Em virtude desse fato, o estudo de 

polimorfismos em genes associados à resposta imune contra os principais micro-

organismos causadores dessa doença pode auxiliar no desenvolvimento de agentes 

imuno  biológicos capazes de evitar o seu estabelecimento ou de debelá-la.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Osteomielite 

 

2.1.1 Definição 

 

A osteomielite é uma afecção caracterizada por uma inflamação no osso 

que, usualmente, envolve um agente infeccioso (CHIHARA; SEGRETI, 2010). Uma 

definição anterior para essa doença sugeria a presença de bactérias e de uma 

resposta inflamatória causando destruição progressiva do osso (FEARS; GLEIS; 

SELIGSON, 2000). 

 

Figura 1 - Osteomielite de tíbia  

 

 

Fonte: Instituto Dr. José Frota 

 

A palavra OSTEOMIELITE é proveniente dos étimos gregos, onde osteos 

significa osso e myelos, medula.  Associa-se ainda o sufixo–ite, relativo a 

inflamação. Refere-se, portanto, à infecção da medula óssea. Já o termo OSTEÍTE 
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abrange o osso inteiramente, incluindo a região cortical. A literatura Anglo-

Americana, no entanto, prefere OSTEOMIELITE para designar essa afecção 

(WALTER et al., 2012). 

 

2.1.2 Histórico 

 

A osteomielite é uma das mais antigas doenças conhecidas pelo homem. 

Foi descrita mesmo antes do advento da terapia antimicrobiana, a qual veio a 

controlar a doença na sua forma aguda. Persiste, no entanto, a dificuldade no 

manejo da osteomielite crônica, particularmente as formas pós-traumáticas e pós-

operatórias dessa afecção que têm aumentado sua frequência, em decorrência das 

mudanças na estrutura social da população e do grande número de implantes 

ortopédicos e cirúrgicos desenvolvidos nas últimas décadas (TRAMPUZ; ZIMMERLI, 

2005). 

As doenças infecciosas do esqueleto são conhecidas desde os primeiros 

estágios do desenvolvimento da humanidade. Sinais de osteomielite já foram 

encontrados em fósseis de hominídeos (Australopithecus africanus) e seus sintomas 

descritos nos mais antigos textos  médicos,   como  o   papiro   de   Edwin   Smith   

(SCHULTZ,   1999).  

O mais antigo registro que se tem da osteomielite é proveniente do 

achado de uma coluna vertebral fraturada de um réptil do Período Permiano, há 

cerca de 291 a 250 milhões de anos. Há uma clara evidência da presença de um 

processo inflamatório e de infecção no referido osso do animal (KLENERMAN, 

2007). Apesar disso, ainda existe dificuldade em se definir critérios confiáveis de 

diagnóstico. Isso se deve particularmente a extrema variedade de sintomas que 

podem ser manifestados na osteomielite crônica. 
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2.1.3 Classificação das osteomielites 

 

A despeito da dificuldade em classificar as osteomielites, na prática clínica 

costuma-se distinguir uma forma endógena e uma forma exógena. 

A forma endógena desenvolve-se a partir de um foco infeccioso à 

distância por via hematogênica. É usualmente monomicrobiana e responsável por 

cerca de 20% dos casos de osteomielite. Primariamente, é tratada de forma 

conservadora. 

Na forma exógena, o patógeno é inoculado diretamente após trauma ou  

procedimento  cirúrgico. Essa forma pode ser polimicrobiana e seu tratamento é, a 

princípio, cirúrgico (WALTER et al, 2012). 

Lew e Waldvogel, em 2004, além das formas endógena e exógena, 

descreviam uma terceira forma em sua classificação, a qual é encontrada no pé 

diabético, a forma isquêmica. Contudo, seu curso torna-se semelhante ao da 

osteomielite exógena, caso a perfusão seja restaurada (LEW; WALDVOGEL, 2004). 

Na classificação de Cierny-Mader (1985), em relação aos fatores anatômicos, a 

osteomielite pode ser dividida em medular, superficial, localizada e difusa. A 

osteomielite medular afeta a medula óssea e é decorrente da presença de micro-

organismos trazidos pela corrente sanguínea. Na osteomielite superficial, a camada 

externa do osso torna-se infectada a partir de uma fonte adjacente. A osteomielite 

focal ou localizada é a que mais frequentemente complica o tratamento das fraturas, 

sendo comumente encontrada como infecção do osso adjacente a um implante. 

Descreve-se como osteomielite difusa, aquela em que a fratura subjacente não é 

consolidada, frequentemente denominada de pseudoartrose séptica, onde a 

infecção está presente e o osso não é estável (FEARS; GLEIS; SELIGSON, 2000). 

 

 

 

 



 25 

Figura 2 - TIPOS ANATÔMICOS DE OSTEOMIELITE (Cierny, G.III; Mader, J.; 

Penninck, J. Adult osteomyelitis. Contemp Orthop 10(5):21, 1985 apud Browner 

et al.Skeletal Trauma, 4.ed., 2009). 

  

 

Fonte: TIPOS ANATÔMICOS DE OSTEOMIELITE (Cierny, G.III; Mader, J.; Penninck, J. Adult 

osteomyelitis. Contemp Orthop 10(5):21, 1985 apud Browner et al. Skeletal Trauma, 

4.ed., 2009). 

Dabov (2006), por sua vez, admite que a classificação da osteomielite 

pode se basear em vários critérios, tais como a duração dos sintomas, o mecanismo 

da infecção e a resposta do hospedeiro ao processo infeccioso, essa última 

dependente do agente etiológico envolvido.  

Em relação à duração dos sintomas, a osteomielite pode ser considerada 

aguda, subaguda ou crônica. O mecanismo da infecção, de acordo com esse autor 

pode ser exógeno ou hematogênico. Fraturas expostas, procedimentos cirúrgicos ou 

disseminação adjacente ao tecido local infectado representam importantes causas 

da osteomielite exógena, enquanto que a bacteremia é o principal fator determinante 

da forma hematogênica (DABOV, 2006). 

A osteomielite pós-trauma, evidentemente, é uma complicação bem mais 

frequente nas fraturas expostas do que nas fraturas fechadas, uma vez que existe 

contato direto com micro-organismos patogênicos através da exposição da ferida e 

da agressão cirúrgica. Além disso, a gravidade da fratura pode predispor ao 

surgimento da osteomielite. Fraturas mais complexas (Grau III), segundo a 

Classificação de Gustilo e Anderson (1976), favorecem o aparecimento dessa 

afecção (ANEXO III).  Os ossos longos também são os mais afetados. A anatomia 
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da região metafisária, onde o fluxo sanguíneo é lento e desordenado, explica porque 

ossos longos como o fêmur e a tíbia são mais frequentemente envolvidos. A lentidão 

do fluxo sanguíneo permite que os micro-organismos patogênicos se alojem e 

iniciem o processo de colonização (SHIRTLIFF et al., 1999). 

A osteomielite aguda torna-se manifesta, em geral, duas semanas após a 

inoculação do patógeno. Por sua vez, a osteomielite crônica passa a ser sintomática 

várias semanas ou meses após a infecção, contudo,  persiste a dificuldade em 

precisar o momento exato em que a infecção aguda torna-se crônica. As duas 

formas podem ser diferenciadas através da necrose do tecido ósseo e das reações 

de reparo do hospedeiro encontradas na forma crônica (WALTER et al, 2012). 

A forma hematogênica aguda é o tipo mais comum dessa afecção, sendo 

bem mais frequente nas crianças. O sexo masculino é o mais afetado, independente 

da faixa etária observada (WALTER et al, 2012). 

Os efeitos da osteomielite variam com a idade e com a resposta imune do 

indivíduo, baseiam-se nas diferenças do suprimento sanguíneo, bem como na 

estrutura anatômica do osso (DABOV, 2006). 

 

2.1.4 Fisiopatologia 

 

Em países industrializados, a forma mais importante de osteomielite é a 

pós-traumática e pós-operatória, contabilizando aproximadamente 80% das 

infecções ósseas. Cerca de 10 a 30% dos casos da forma aguda tornam-se 

crônicas. 

A osteomielite crônica apresenta difícil tratamento e caracteriza-se por 

frequentes recaídas. O desequilíbrio que envolve de um lado a virulência e a 

quantidade de bactérias inoculadas e do outro as defesas do hospedeiro, é 

responsável pelo desenvolvimento da forma crônica. 

A fisiopatologia da osteomielite crônica passou a ser melhor 

compreendida com o modelo de biofilme, cuja primeira publicação detalhada foi 

descrita por Zobell em 1943. Esse modelo explica a enorme variedade de sintomas 

e as diferentes formas de evolução da doença. Tecido desvitalizado e osso necrótico 
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são fundamentais para a manutenção da matriz que oferece proteção às bactérias 

contra as influências mecânicas e dificultam a penetração de antibióticos, células 

imunes e anticorpos (WALTER et al, 2012). 

As infecções crônicas também são causadas por patógenos de 

crescimento lento (slow-growing pathogens) que formam as conhecidas variantes de 

pequenas colônias, “small colony variants”(SCV) e que são de difícil cultivo. Esses 

micro-organismos podem penetrar em células, tornando-as incapazes de realizar a 

fagocitose. A partir daí, esses micro-organismos passam a sobreviver 

intracelularmente, insensíveis aos antimicrobianos (WALTER et al., 2012). Agentes 

bacterianos como o Staphylococcus aureus, considerados como micro-organismos 

extracelulares, podem invadir as células ósseas e acionar mecanismos para o 

desenvolvimento da osteomielite. (FOSTER, 2009). 

 

2.1.5 Patógenos envolvidos na osteomielite 

 

Diversos tipos de micro-organismos, incluindo vírus, bactérias e fungos 

podem ser responsabilizados por quadros de osteomielite, contudo determinadas 

bactérias piogênicas e as micobactérias são os agentes mais frequentes, além das 

infecções exóticas e das infecções oportunistas em pacientes imunossuprimidos 

(ROSENBERG, 2010). Segundo LOBATI et al. (2001), o patógeno mais encontrado, 

tanto em hospitais públicos como em particulares, é o Staphylococcus aureus, sendo 

esse o organismo infectante mais comum em crianças acima de dois anos e em 

adultos com osteomielite (DABOV, 2006). Cerca de 80 a 90% das osteomielites por 

germes piogênicos têm esse agente como responsável. Sua propensão em infectar 

o osso pode estar relacionada ao fato de que o Staphylococcus aureus expressa 

receptores para componentes da matriz óssea, facilitando assim sua aderência ao 

tecido ósseo (ROSENBERG, 2010). Staphylococcus spp. causam a maioria dos 

casos de osteomielite e podem ser encontrados em pacientes de qualquer idade, 

com sistema imune com função normal. Outros micro-organismos patogênicos 

associados com a osteomielite incluem: Enterococcus spp.,  Streptococcus spp., 

Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Mycobacterium spp., assim como 

bactérias anaeróbicas e espécies de fungos, particularmente Cândida spp. Contudo, 
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cada um deles representa uma minoria quando comparado a Staphylococcus spp.  

Cerca de 75% dos casos de osteomielite crônica são decorrentes de infecções por 

Staphylococcus aureus  e estafilococos coagulase-negativos. Em ordem 

decrescente de frequência e dependendo de características próprias do hospedeiro, 

também têm sido encontrados estreptococos, patógenos Gram-negativos 

(enterobactérias, Pseudomonas) e bactérias anaeróbias. Além dessas, 

micobactérias ou fungos podem ser evidenciadas. Todos esses micro-organismos 

têm em comum a capacidade de formar biofilmes (WALTER et al., 2012). 

 

 

2.1.5.1 Staphylococcus aureus 

 

A bactéria Staphylococcus aureus é definitivamente o agente etiológico 

mais envolvido na etiologia da osteomielite. Trata-se de um organismo Gram-

positivo, comensal normal da narina anterior de seres humanos, local onde essa 

bactéria coloniza 20% da população (FOSTER, 2009). 

Além da osteomielite, bactérias do gênero Staphylococcus podem causar 

desde lesões de pele superficiais  até afecções sistêmicas graves como a meningite, 

a pneumonia, a endocardite, a síndrome do choque tóxico, além de doenças 

esfoliativas e infecções gastrintestinais decorrentes de toxinas entéricas (MURRAY 

et al., 2009). 

O nome do gênero Staphylococcus refere-se ao fato de que células 

desses cocos crescem com um perfil semelhante a “cachos de uvas”. Provém dos 

étimos staphilé = cacho de uva e coccus = grão ou semente. 

Em seres humanos, o Staphylococcus aureus é o representante mais 

virulento e mais conhecido do gênero, o qual também engloba outras espécies como 

o Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus 

lugdunensis e Staphylococcus saprophyticus (MURRAY et al., 2009). 
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2.1.5.2 Fatores de virulência do Staphylococcus aureus 

 

Os fatores de virulência do Staphylococcus aureus são representados por 

componentes estruturais que facilitam a aderência aos tecidos do hospedeiro e 

evitam a fagocitose, além de uma variedade de toxinas e enzimas hidrolíticas. 

 

 Toxinas estafilocócicas 

 

Dentre as toxinas do Staphylococcus aureus destacam-se as toxinas 

citolíticas (α, β, δ, γ e a leucocidina de Panton-Valentine), toxinas esfoliativas (A e 

B), enterotoxinas e a toxina-1 da síndrome do choque tóxico (TSST-1). Essa última, 

bem como a toxina esfoliativa A e as enterotoxinas são denominadas 

superantígenos. TNF, IFN e algumas ILs são liberadas na presença desses 

antígenos, uma vez que esses últimos induzem a liberação maciça de citocinas por 

macrófagos (IL-1β e TNF-α) e por células T (IL-2, IFN-γ e TNF-β) (MURRAY et al., 

2009).  

 

 Enzimas estafilocócicas 

 

As enzimas hidrolíticas são representadas pela coagulase, hialuronidase, 

fibrinolisina, lípases e nucleases. A coagulase é um importante fator de virulência, 

pois além de auxiliar na identificação primária do Staphylococcus aureus, promove o 

agrupamento dessas bactérias, convertendo o fibrinogênio à fibrina e formando o 

coágulo. (MURRAY et al., 2009). 

 

 Fatores Estruturais de Virulência 

 

Em relação aos fatores estruturais, destacam-se: a cápsula de 

polissacarídio, o peptidoglicano, os ácidos teicóicos e a proteína A. 
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A camada mais externa da parede celular de muitos estafilocócicos é 

representada por uma cápsula de polissacarídio. Há onze sorotipos capsulares em 

Staphylococcus aureus. Os tipos 1 e 2 raramente associam-se a doenças humanas, 

porém os tipos 5 e 7 são responsáveis pela maioria das infecções em seres 

humanos. Essa cápsula protege a bactéria, inibindo a fagocitose. (MURRAY et al., 

2009). 

O peptidoglicano, outro dos fatores de virulência dessas bactérias, 

representa metade do peso da parede celular. É comum em bactérias Gram 

positivas. As enzimas que catalisam a construção da camada de peptidoglicano são 

proteínas que se ligam às penicilinas (PBP), as quais são alvos para esses 

antibióticos e para outros betalactâmicos.  

Essa camada de peptidoglicano possui atividade semelhante às 

endotoxinas, ou seja, estimula a produção de pirogênios endógenos, ativa o sistema 

COMPLEMENTO, estimula a produção de IL-1 a partir de monócitos e agrega 

polimorfonucleares, o que favorece a formação de abscessos. (MURRAY et al., 

2009). 

Os ácidos teicóicos representam 30 a 50% da parede celular, são pouco 

imunógenos, porém induzem resposta a anticorpos específicos quando ligados ao 

peptidoglicano. 

A superfície celular da maioria das cepas de Staphylococcus aureus, 

porém não de estafilococos coagulase-negativos, é coberta pela proteína A. Essa, 

por sua vez, liga-se à camada de peptidoglicano ou à membrana citoplasmática e, a 

partir daí, à fração Fc de imunoglobulinas, tipo IgG1, IgG3 e IgG4. Esse fato evita 

que o micro-organismo seja eliminado por anticorpos (MURRAY et al., 2009). 

Proteínas de adesão, designadas MSCRAMM (componentes microbianos 

superficiais que reconhecem moléculas adesivas da matriz), medeiam a aderência 

da bactéria a tecidos do hospedeiro, entre eles o tecido ósseo. (MURRAY et al., 

2009). 

Rosenberg (2010) afirma que a propensão do Staphylococcus aureus em 

infectar o osso é decorrente da expressão de receptores para componentes da 

matriz óssea, facilitando, assim, sua aderência a esse tecido. Mutantes nesses 
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receptores reduzem substancialmente a capacidade da bactéria em provocar 

infecção (O’ MAY et al., 2011). 

A produção de biofilme por essas bactérias contribui para a dificuldade na 

sua erradicação, seja através dos mecanismos de defesa do hospedeiro ou do uso 

de antimicrobianos. No caso da osteomielite, as condições requeridas para a 

formação do biofilme são tecidos necróticos e osso, os quais determinam um efeito 

de corpo estranho, sendo colonizados pelas bactérias. A princípio, os patógenos 

formam colônias na superfície e, posteriormente, multiplicam-se em uma estrutura 

tridimensional, comunicando-se por uma via de sinais químicos (“quorum sensing”) 

(O’MAY et al., 2011; WALTER et al., 2012). 

A resistência do Staphylococcus aureus à meticilina é mediada pela 

aquisição do gene mecA que codifica a PBP2’, a qual se liga a penicilina, porém 

mantém sua atividade enzimática. O gene mecA está localizado no cassete 

cromossômico do estafilococo denominado mec (SCC mec). 

 

 

2.1.6 Resposta imune do hospedeiro e citocinas envolvidas na osteomielite 

 

A formação de biofilmes pelo Staphylococcus aureus, principal agente 

etiológico da osteomielite, torna a erradicação desse patógeno extremamente difícil. 

Tecido desvitalizado induzido por toxinas estafilocócicas também interferem em uma 

resposta imune efetiva contra o micro-organismo. 

A presença da necrose óssea pode comprometer a fagocitose, a qual 

também se mostra ineficaz contra Staphylococcus aureus crescendo em biofilmes. 

Leucócitos podem penetrar nessas estruturas, porém são incapazes de promover a 

fagocitose das bactérias lá encontradas (LEID et al., 2002). Contudo, essas células 

podem produzir citocinas inflamatórias, tais como IL-1, IL-6 e TNF-α, além de 

elevarem os níveis da proteína C reativa. Esses fatores podem contribuir para a 

resolução da infecção. Entretanto, quando o processo infeccioso não é debelado 

pela resposta imune inata, o Staphylococcus aureus pode persistir no organismo 

graças a uma série de estratégias, entre elas a elicitação de respostas imunes 
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adaptativas de padrão celular (Th1- linfócito T auxiliar 1) e humoral (Th2 – linfócito T 

auxiliar 2) inadequadas (LEID et al., 2002;  NAYAK et al., 2004; SHKRETA et al., 

2004; SUN et al., 2005).  

O Staphylococcus aureus interfere na resposta imune antibacteriana, 

diminuindo a imunidade mediada por células T e a produção de citocinas. A resposta 

imune de padrão Th1, de caráter inflamatório e representada por citocinas como     

IL-1, IL-12, TNF-α e IFN-γ, é ineficaz para desobstruir o biofilme. As baixas pressões 

de oxigênio e os tecidos infectados encontrados na osteomielite inibem esse tipo de 

resposta, permitindo que a bactéria forme um biofilme maduro e completo, gerando 

um processo inflamatório persistente (Leid et al., 2002). 

Por outro lado, a resposta mediada por anticorpos, de padrão Th2 e anti-

inflamatória, representada por citocinas como IL-4 e IL-10, apesar de também se 

mostrar ineficaz contra uma comunidade bacteriana madura, pode ser efetiva em 

uma fase inicial de sua formação. No entanto, essa resposta encontra-se 

obscurecida pelas citocinas de padrão Th1 associadas com a resposta inicial ao 

Staphylococcus aureus, particularmente IFN-γ, bem como pela produção de 

superantígenos por essa bactéria. Posteriormente, quando a resposta Th2 é 

recuperada, o biofilme já se encontra maduro e resistente à sua ação (NAYAK et al., 

2004; SHKRETA et al., 2004; SUN et al., 2005). 

Considerando as observações acima, as Interleucinas IL-4 e IL-10 podem 

ter um papel benéfico na resistência do hospedeiro à infecção pelo Staphylococcus 

aureus. Por serem citocinas de padrão anti-inflamatório, é possível que sua ação na 

doença estafilocócica seja regular o excesso de inflamação. IL-4 e IL-10 são 

conhecidas por suprimirem as respostas de padrão Th1 através da inibição de IFN-γ 

e IL-12. Assim, além de agirem diretamente contra a infecção pelo Staphylococcus 

aureus, também mostram o seu efeito protetor através da regulação da produção de 

IFN-γ (SASAKY et al., 2000).  

Associadas à resposta imune natural a bactérias como o Staphylococcus 

aureus e a doenças inflamatórias destrutivas, encontram-se as interleucinas IL-1. 

Composto por 11 membros, esse grupo de citocinas tem como principais 

representantes: IL-1α, IL-1β e IL-1Ra. As duas primeiras, codificadas pelos genes 

IL1A e IL1B respectivamente, apresentam funções pró-inflamatórias bastante 
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semelhantes. Por outro lado, IL-1Ra é um antagonista natural do receptor de IL-1α e 

IL-1β e modula os efeitos deletérios dessas citocinas. A proteína IL-1Ra é codificada 

pelo gene IL1RN localizado no cromossomo 2 Esse gene contém um número 

variável de repetições “em tandem” (sequência de DNA que se repete uma atrás da 

outra) de uma sequência de 86 pares de bases, no íntron 2 (JAISWAL et al, 2012). 

Seis alelos diferentes apresentam de uma a seis repetições. O número de repetições 

tem um significado funcional, uma vez que, existem sítios de ligação com fatores de 

transcrição. A frequência dos alelos individuais varia de acordo com as diferentes 

etnias ou populações geográficas, mas o alelo 1 (IL1RN*1), contendo 4 repetições, é 

mais comum do que o alelo 2 (IL1RN*2), com 2 repetições. Os outros alelos 

representados por 1, 3, 5 e 6 repetições ocorrem em uma frequência menor que  5% 

(ACHYUT et al., 2006). Witkin et al., em 2002, observaram que a frequência dos 

alelos remanescentes era menor que 1% e que a prevalência de homozigotos para o 

alelo 2 (IL1RN*2) apresentava-se menor que 10% na maioria das populações.  O 

alelo com duas repetições (IL1RN*2) tem sido associado a níveis mais altos de IL-1β 

na mucosa gástrica de pacientes com infecção por Helicobacter pylori (HWANG et 

al., 2002) e a um maior risco para uma série de afecções, tais como doença 

intestinal inflamatória (ANDOS et al., 1997; BIOQUE et al., 1995; MANSFIELD et al., 

1994; TOUNTAS et al., 1999), lupus eritematoso sistêmico (BLAKEMORE et al., 

1994; TJERNSTROM et al., 1999;), esclerose múltipla (LUOMALA et al., 2001), 

doença arterial coronariana ((WITKIN et al., 2002) e diabetes melito (ACHYUT et al., 

2006). Em relação ao diabetes melito do tipo 2, doença metabólica que cursa com 

uma inflamação sistêmica leve, foi demonstrado que a associação dos alelos IL1B -

511*T e IL1RN*2 podia aumentar a produção e a atividade de IL-1β respectivamente 

e, consequentemente,  induzir a uma resposta inflamatória mais grave e mais 

prolongada (WITKIN et al., 2002).  O genótipo polimórfico IL1B -511TT foi associado 

a uma maior produção de IL-1β (EL-OMAR et al., 2003) e a um maior risco de 

carcinoma gástrico na China (ZENG et al., 2003). 

Lubbe et al., em 2008, aventaram a possibilidade da utilização do alelo 

IL1RN*2 como um possível marcador de erosão articular em pacientes negros sul-

africanos com artrite reumatóide, distúrbio inflamatório sistêmico que atinge 

principalmente as articulações (ROSENBERG, 2010). 
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2.1.7 Diagnóstico 

 

A osteomielite, independente dos seus tipos de classificação, apresenta 

alguns critérios diagnósticos comuns às suas diversas formas, os quais são aceitos 

pela maioria dos autores.  

 

2.1.7.1 Diagnóstico da osteomielite aguda 

 

O diagnóstico da osteomielite aguda deve ter início com uma anamnese e 

um exame físico detalhados. Seus sinais e sintomas variam com a idade do paciente 

e o grau da resposta imune. Lactentes, idosos e imunodeprimidos podem evoluir 

com poucos sinais clínicos. Os achados mais frequentes nesse estágio da doença 

são dor, edema e sensibilidade à palpação local. Febre e mal-estar podem ou não 

estar presentes (DABOV, 2006). 

Nos exames laboratoriais da osteomielite aguda, particularmente a 

Velocidade de Hemossedimentação (VHS) e a concentração da proteína C reativa 

(PCR) encontram-se, geralmente, elevadas, enquanto que a contagem de 

leucócitos, muitas vezes, pode ser normal. A PCR é uma medida característica da 

resposta de fase aguda nessa afecção, sendo bastante útil para monitorar o curso 

do tratamento da osteomielite, pois retorna aos seus valores normais antes da VHS 

(DABOV, 2006). 

Alterações esqueléticas como reação periosteal ou destruição óssea 

geralmente não são observadas nas radiografias simples até dez a doze dias do 

início do processo infeccioso (DABOV, 2006). A cintilografia óssea com tecnécio-

99m pode confirmar o diagnóstico, em 24 a 48 horas após o início do quadro, em 90 

a 95% dos casos (DABOV, 2006).  Investigações adicionais podem ser adquiridas 

através da ressonância magnética (RM) e da tomografia computadorizada (TC). 

Com a RM, alterações inflamatórias na medula óssea e em tecidos moles 

adjacentes podem ser observadas (O’MAY et al., 2011).  

Um diagnóstico bacteriológico preciso para identificação do agente 

etiológico da osteomielite pode ser obtido por aspiração óssea em áreas de edema e 
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de dor à palpação que, na maioria dos casos, localizam-se na metáfise de ossos 

longos. Em casos específicos, como na osteomielite de quadril ou de vértebras, a 

aspiração óssea deve ser guiada por TC ou por ultrassonografia (US). Essas 

amostras são, posteriormente, enviadas para o laboratório para coloração pelo 

Gram, cultura e teste de sensibilidade aos antimicrobianos (FEARS; GLEIS; 

SELIGSON, 2000). 

 

2.1.7.2 Diagnóstico da osteomielite crônica 

 

A osteomielite crônica é caracterizada por variados sintomas e 

parâmetros, fato esse que determina diferentes padrões de evolução. 

Os autores, de uma maneira geral, utilizam diferentes critérios para definir 

a osteomielite crônica. Isso dificulta a comparação entre as abordagens no exame e 

no tratamento dessa entidade nosológica (SCHMIDT et al., 2011). 

Uma história clinica bem elaborada, associada a um exame físico 

minucioso podem contribuir para o diagnóstico dessa doença. Em muitos casos, os 

sintomas da osteomielite crônica são discretos e os sinais de infecção podem estar 

ausentes. Uma fístula óssea drenando pus é patognomônica dessa afecção. 

Sequelas tardias como perda ou falha nos implantes ósseos e fraturas patológicas 

podem ser encontrados (DABOV, 2006; SCHMIDT et al., 2011). 

 

Figura 3 - Osteomielite de tíbia - fístula com drenagem purulenta 

 

 

Fonte: Instituto Dr. José Frota 
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Além disso, um procedimento diagnóstico básico requer, além dos testes 

laboratoriais já solicitados na vigência do processo agudo, como hemograma 

completo e proteína C reativa, radiografias ósseas em pelo menos duas incidências. 

O exame radiológico pode demonstrar osteólise e destruição com zonas escleróticas 

e aposição de osso periosteal. Investigações adicionais podem ser feitas através de 

ressonância magnética. Antes do início da antibioticoterapia, amostras do tecido 

afetado devem ser colhidas para exame microbiológico (SCHMIDT et al., 2011). 

 

Figura 4 - Osteomielite de úmero – osteólise 

 

 

Fonte: Instituto Dr. José Frota 

 

2.1.8 Tratamento da osteomielite 

 

Nade, em 1983, já havia proposto cinco princípios para o tratamento da 

osteomielite hematogênica aguda, os quais ainda hoje são aplicados: 01. um 

antibiótico apropriado será eficaz antes da formação de pus; 2. antibióticos não 

esterilizarão tecidos avasculares ou abscessos, e essas áreas exigem remoção 

cirúrgica; 3. se essa remoção for eficaz, os antibióticos devem evitar sua formação 

novamente e, por essa razão, o fechamento primário da ferida deve ser seguro; 4. a 

cirurgia não deve danificar ainda mais o osso e o tecido mole isquêmicos; 5. 

antibióticos devem ser continuados depois da cirurgia. Na verdade, uma combinação 
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de tratamento clínico e cirúrgico deve ser considerada. Na osteomielite 

hematogênica aguda, as duas principais indicações de cirurgia são: a presença de 

abscesso exigindo drenagem e a não melhora do paciente apesar do tratamento 

antibiótico intravenoso apropriado (FEARS; GLEIS; SELIGSON, 2000).  A terapia 

antimicrobiana deve ser baseada na identificação do agente etiológico, bem como 

na susceptibilidade do micro-organismo às drogas testadas in vitro. Uma alta dose 

de antimicrobianos é necessária para uma boa penetração óssea, bem como uma 

administração dessas drogas pela via parenteral. Contudo, o tempo de tratamento 

pode ser reduzido se o tecido infectado for completamente removido. Técnicas 

cirúrgicas para o tratamento da osteomielite incluem drenagem adequada e 

debridamento extenso de todo o tecido infectado, além do completo fechamento do 

ferimento e estabilidade da fratura infectada (CHIHARA; SEGRETI, 2010). 

No tratamento da osteomielite crônica, Klemm (1986) e outros 

pesquisadores relataram bons resultados com o uso de pérolas antibióticas de 

polimetilmetacrilato (PMMA) colocadas dentro do defeito ósseo e preenchendo o 

espaço morto segundo técnica de Ostermann, Henry e Seligson, realizada em 1984, 

segundo artigo publicado em 1989. O fundamento desse tratamento era distribuir 

níveis de antibiótico localmente em concentrações que excedessem as 

concentrações inibitórias mínimas, alcançando níveis até duzentas vezes mais altos 

do que os obtidos com a administração sistêmica de antibióticos. No entanto, na 

osteomielite crônica, geralmente, necessita-se de um tratamento cirúrgico para 

erradicação de osso e tecido necrótico. Esse procedimento consiste em 

sequestrectomia e ressecção de osso e tecido mole cicatricial e infectado. 

Posteriormente, quando necessária, deve ser realizada reconstrução apropriada dos 

defeitos ósseos e dos tecidos moles. Existem várias técnicas para esse fim, como 

enxerto ósseo, rotação de retalhos musculares e miocutâneos e, ocasionalmente, 

retalhos livres para preenchimento dos espaços mortos. Nesse momento, é 

aconselhável a presença, na equipe cirúrgica, de um cirurgião plástico experiente 

nesses procedimentos (FEARS; GLEIS; SELIGSON, 2000). 

Portanto, para um tratamento eficaz da osteomielite crônica necessita-se 

além de uma terapia antimicrobiana adequada, de um procedimento cirúrgico 

preciso (CHIHARA; SEGRETI, 2010). 
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Para Walter et al., (2012), o procedimento cirúrgico e a terapia 

antimicrobiana conduzem a uma contenção duradoura da infecção em 70 a 90% dos 

casos. Porém, drogas adequadas para a erradicação do biofilme produzido por 

bactérias envolvidas na osteomielite ainda não se encontram disponíveis. 

 

3 JUSTIFICATIVA PARA O PROJETO 

 

Apesar dos avanços alcançados com a descoberta de novas drogas 

antimicrobianas e de técnicas cirúrgicas mais aprimoradas, existe um consenso de 

que persistem dificuldades na terapêutica da osteomielite, particularmente na sua 

forma crônica. Portanto, são válidas iniciativas no sentido de contribuir para uma 

melhor compreensão e tratamento dessa difícil afecção. 

Polimorfismos em genes codificadores de IL-1β e IL-1Ra podem modificar 

a resposta inflamatória e, portanto, estarem associados à susceptibilidade à 

patogênese da osteomielite. Esses polimorfismos podem induzir diferentes 

respostas imunes por parte do paciente acometido por doença óssea, o que poderia 

refletir-se em evoluções divergentes.  Vários estudos têm demonstrado que 

respostas que induzem a um padrão inflamatório mais grave e mais prolongado, 

podem ser observadas no polimorfismo SNP (-511*T) de IL1B e no polimorfismo 

VNTR (IL1RN*2) do gene IL1RN (ACHYUT et al., 2006; CAUCI et al., 2010; 

CHOURASIA et al., 2009; JAISWAL et al., 2012; UPADHYAY et al., 2008; WITKIN et 

al., 2002). No primeiro caso, por aumento na produção de IL-1β e no gene 

codificador de IL1-Ra por aumento da atividade de IL1β, ocasionada pela proporção 

inadequada dessa citocina com seu antagonista natural.  O conhecimento do perfil 

dessas citocinas, em cada paciente, pode contribuir para um tratamento diferenciado 

e direcionado de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Isso poderia 

auxiliar na obtenção de melhores resultados no que diz respeito ao difícil tratamento 

da osteomielite. Resta demonstrada a importância de estudos que possam delinear 

novos agentes que auxiliem na resposta imune do paciente portador dessa afecção, 

além de antimicrobianos e de procedimentos cirúrgicos já utilizados em seu 

tratamento. 
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4 PERGUNTA DE PARTIDA 

 

Polimorfismos em IL1B e IL1RN, genes codificadores das citocinas IL-1β 

e IL-1Ra, podem influenciar no desenvolvimento da osteomielite em pacientes 

vítimas de fraturas ósseas?  
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5 HIPÓTESE 

 

A associação dos genótipos IL1RN2/2 (2/2) e IL1B -511TT (T/T) ou a 

presença isolada deles, aumentando a atividade e a produção de IL-1β, contribuem 

para um aumento do risco de desenvolvimento e para a cronificação da osteomielite 

em pacientes vítimas de fraturas ósseas. 
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6 OBJETIVOS 

  

6.1 Geral 

  

 Verificar a associação de polimorfismos nos genes codificadores das 

citocinas IL-1β (-511 C>T) e IL-1Ra (IL1RN VNTR) com a evolução de 

fraturas ósseas para osteomielite. 

 

6.2 Específicos 

  

 Verificar a prevalência dos agentes infecciosos em pacientes 

portadores de osteomielite; 

 Identificar a presença de polimorfismos em IL1B e IL1RN em pacientes 

vítimas de traumas ósseos ou acometidos por processos infecciosos 

não ósseos; 

 Associar a presença dos polimorfismos em IL1B e IL1RN com a 

sequência evolutiva de pacientes com fraturas ósseas; 

 Associar os níveis de antimicrobianos utilizados com as sequências 

evolutivas de pacientes em estudo; 

 Associar os diferentes genótipos de IL1RN e IL1B com os diferentes 

graus de fraturas expostas, segundo a classificação de Gustilo e 

Anderson simplificada (1976). 
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7 MÉTODO 

 

7.1 Aspectos Éticos 

 

Esse estudo tem caráter experimental e foi realizado após aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (ANEXO I). 

Aos familiares e responsáveis, foram garantidos o sigilo das informações 

e o anonimato, de acordo com as normas éticas da investigação científica.  

Foram aplicadas as normas de redação do Guia para Normatização de 

Trabalhos Acadêmicos, escrito de acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e editado pela Universidade Federal do Ceará (2002). 

 

7.2 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo prospectivo em pacientes atendidos no setor de 

emergência do Instituto Dr. José Frota na cidade de Fortaleza no período de janeiro 

de 2011 a janeiro de 2013. No momento da chegada ao hospital, após admissão e 

cuidados imediatos, foi aplicado protocolo que possibilitou coleta de dados de 

identificação do paciente e descrição da lesão que o levou a procurar o serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

CHEGADA AO 
HOSPITAL 

 

 

CUIDADOS IMEDIATOS TCLE /PROTOCOLO 
(dados) 

ALTA TTO. CLÍNICO 
CIRÚRGICO 

INTERNAÇÃO 
(Exames/DNA) 
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7.3 População 

 

Foram coletadas amostras de sangue (05 mL) de 108 pacientes para 

análise da presença de polimorfismos em IL1B e IL1RN. De cada um deles, foram 

solicitadas informações relativas à identificação, sexo, etnia, estado civil, profissão, 

situação sócio-econômica, etilismo, tabagismo, grau de nutrição, mecanismo de 

lesão, exames laboratoriais de rotina, culturas e exames radiológicos simples. Foi 

realizada uma classificação das fraturas segundo a Classificação de Gustilo e 

Anderson de 1976 (simplificada) (ANEXO III). 

Os dados foram obtidos através de entrevistas e exame físico realizados 

com o próprio paciente ou através de seu responsável, após prévio esclarecimento e 

aceitação da pesquisa, conforme o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE I). Além disso, foram utilizados arquivos eletrônicos 

relacionados a cada paciente, obtidos através do software HospGestor® – Gestão 

de Serviços e Residência Médica, em uso, atualmente, pelo Serviço de 

Traumatologia do Instituto Dr. José Frota, o qual mantém em arquivo fotografias 

eletrônicas das lesões dos pacientes e de seus exames radiológicos. Os exames 

laboratoriais solicitados já faziam parte da rotina para vítimas de traumas ou 

portadores de processos infecciosos. Esses exames foram realizados durante o 

período de internação no hospital em questão e, de uma maneira geral não houve 

alterações dignas de nota, exceto no resultado das culturas de material de limpeza 

óssea. 

Em relação ao tratamento, pacientes vítimas de fraturas ósseas fechadas 

não receberam antimicrobianos profilaticamente, enquanto que indivíduos com 

fraturas expostas ou aqueles que, mesmo com fraturas fechadas, foram submetidos 

a procedimentos cirúrgicos com implante ortopédico, iniciaram esquema de 

antibioticoterapia profilática a base de cefalosporinas de primeira geração 

(cefazolina e cefalotina) por 48 horas, atendendo protocolo preconizado pelo Serviço 

de Traumatologia do IJF. De acordo com a evolução desses pacientes, foi retirada a 

antibioticoterapia ou iniciado esquema com oxacilina associada ou não a outras 
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drogas e, nos casos de resistência a esses antimicrobianos, trocado esquema 

(FIGURA 17 e APÊNDICE III). 

7.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Foram inclusos nessa pesquisa, indivíduos de ambos os sexos, com 

idade entre 1 a 75 anos, atendidos no Instituto Dr. José Frota, após preenchimento 

do TCLE e de ficha com dados laboratoriais e radiológicos relativos ao paciente e 

associados à doença. 

Os pacientes foram divididos inicialmente em três grupos de acordo com 

a evolução ou não para osteomielite: GRUPO 01 - vítimas de fraturas ósseas que 

evoluíram COM OSTEOMIELITE durante o período de internação ou que foram 

admitidos com essa afecção já instalada, GRUPO 02 - vítimas de fraturas ósseas 

que evoluíram SEM OSTEOMIELITE (controle) e GRUPO 03 - portadores de 

processos infecciosos não ósseos que pudessem ter ou não evoluído com 

osteomielite. Posteriormente, o GRUPO 03 foi analisado separadamente, pois era 

composto por apenas 07 pacientes (06 vítimas de artrite séptica e 01 com processo 

infeccioso de partes moles), e, além do número reduzido de indivíduos, nenhum 

deles evoluiu para osteomielite e todos tinham genótipos IL1RN1/1 ou 1/1. 

Os casos de osteomielite foram diagnosticados através da anamnese, do 

exame físico e de exames complementares de imagem e de laboratório. Foram 

considerados suspeitos de estarem acometidos por essa afecção, pacientes com 

sinais flogísticos (dor, edema, calor e rubor) no membro afetado pelo trauma. Esse 

grau de suspeição tornava-se aumentado se, além desses sinais, fossem 

observados níveis elevados de VHS e de PCR, com ou sem leucocitose (DABOV, 

2006). A probabilidade de tratar-se de um caso de osteomielite exacerbava-se com a 

presença, na radiologia simples, de osteólise e destruição óssea com zonas 

escleróticas e aposição de osso periosteal, assim como, casos de fraturas 

patológicas ou falhas nos implantes ortopédicos (DABOV; 2006; FEARS et al., 

2000).  Para o diagnóstico de certeza da osteomielite foram utilizados como critérios: 

fístulas ósseas com drenagem purulenta e/ou cultura positiva de tecido ósseo obtido 

durante limpeza cirúrgica (DABOV, 2006; SCHMIDT et al., 2011). 
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Foram excluídos desse estudo, pacientes fora da faixa etária estabelecida 

(1 a 75 anos), portadores de quadros de imunodeficência primária ou adquirida, 

diabéticos e indivíduos em uso de drogas imunossupressoras. Esses dados foram 

obtidos através da anamnese. Além disso, foram excluídos pacientes que 

apresentaram ausência de qualquer um dos itens analisados na pesquisa. 

 

7.5 Análise dos polimorfismos 

 

7.5.1 Extração do DNA 

 

Para extração do DNA foram coletados 05 mL de sangue periférico. Os 

leucócitos foram obtidos após a realização do buffy-coat, processo que envolve a 

lise das hemácias. A amostra de sangue era sempre adquirida durante a solicitação 

dos exames de rotina, aos quais o paciente já iria ser submetido. 

A extração do DNA, utilizando o método de salting-out, conforme 

estabelecido por Maniatis, Fritsch e Sambrook, (1982) foi realizada  a seguir ao 

buffy-coat.  Nos casos em que o procedimento não foi imediato, o pellet de 

leucócitos foi armazenado em freezer, em uma temperatura de -20º C, para posterior 

extração. 

 

7.5.2 Detecção dos polimorfismos nos genes em IL1RN e IL1B 

 

A presença de polimorfismos nos genes IL1RN e IL1B foi detectada 

através da análise do DNA genômico, utilizando a Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) para o gene IL1RN e RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism), que 

é a PCR seguida de restrição enzimática, no caso do gene IL1B 

 

 

 



 46 

 

Figura 5 - Eletroforese em gel – IL1RN  

 

Fonte: LABGEM 

 

7.5.2.1 Polimorfismo em IL1RN 

 

O polimorfismo de IL1RN foi analisado conforme previamente descrito por 

Upadhyay et al. (2008). A região polimórfica foi amplificada por PCR: 35 ciclos (30 

segundos a 95º.C, 30 segundos a 58º.C e 30 segundos a 72º.C) com primers: F 

(Forward) 5’- CTC AGC AAC ACT CCT AT – 3’ e R (Reverse) 5’ – TCC TGG TCT 

GCA GGT AA – 3’. 

Os produtos obtidos foram analisados por eletroforese em gel de 

poliacrilamida a 6%, utilizando-se um marcador de 50 pares de bases (pb). 

Poderiam ser encontrados os alelos IL1RN*1 (1/1) correspondendo a um fragmento 

de 410 pares de bases (04 cópias de uma sequência repetida de 86 pares de 

bases), IL1RN*2 (2/2) correspondendo a um fragmento de 240 pares de bases (02 

cópias da mesma sequência), IL1RN*3 correspondendo a um fragmento de 325 

pares de bases (03 cópias da mesma sequência), IL1RN*4, com um fragmento de 

500 pares de bases (05 cópias da mesma sequência), IL1RN*5, com um fragmento 

de 585 pares de bases (06 cópias da mesma sequência) e IL1RN*6, com um 

fragmento de 155 pares de bases (01 cópia da mesma sequência). Os alelos com 3, 

4, 5 e 6 cópias foram enquadrados no grupo de alelos longos (AL), enquanto os 



 47 

alelos com 1 ou 2 repetições ficaram no grupo de alelos curtos denominados 

IL1RN*2 (AC). 

 

7.5.2.2 Polimorfismo em IL1B 

 

O polimorfismo de IL1B (-511 C/T) foi detectado por PCR-RFLP segundo 

protocolo de Upadhyay et al. (2008). Os primers utilizados foram: F (Forward) 5’- 

TGG CAT TGA TCT GGT TCA TC – 3’ e R (Reverse) 5’ – GTT TAG GAA TCT TCC 

CAC TT– 3’. O produto obtido por PCR corresponde a um fragmento de 304 pares 

de bases, caracterizando o genótipo polimórfico TT. Após a restrição enzimática pela 

enzima Ava 1 foram gerados fragmentos de 114 e 190 pares de bases que 

correspondem ao genótipo selvagem CC. O heterozigoto (CT) apresentou bandas 

de 304, 190 e 114 pares de bases. 

 

7.6 Análise Estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas pelos softwares EPI INFO 7.0 e  

SPSS 13.0. 

Diferenças significativas foram avaliadas através dos testes estatísticos 

do Qui-quadrado e do Teste Exato de Fisher. Um nível de significância de 5% foi 

considerado estatisticamente positivo (Valores de p<0,05 foram caracterizados como 

significativos, enquanto que valores de p<0,01 foram considerados muito 

significativos).  
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8 RESULTADOS 

  

Após a análise dos 101 pacientes, de ambos os sexos, dentro de uma 

faixa etária entre 01 a 75 anos de idade. Os indivíduos avaliados foram provenientes 

de uma amostra inicial aleatória de 108 pacientes atendidos na emergência do IJF, 

vítimas de traumas ósseos. 

Da amostra de 108 pacientes, foram analisados separadamente 07 

pacientes portadores de processos infecciosos não ósseos, sendo que 06 deles 

foram admitidos com artrite séptica e 01 com infecção de partes moles, conforme 

pode ser observado na TABELA 1. Nenhum dos indivíduos com lesões infecciosas 

não ósseas (NO) evoluiu com osteomielite. Em relação ao polimorfismo do gene 

IL1RN, todos os 07 pacientes desse grupo eram detentores de alelos longos (AL), 

com genótipos do tipo 1/1.  

 

Tabela 1 – Genótipos de pacientes com processos infecciosos não ósseos (NO) de 

acordo com a presença de osteomielite. 

 

GENÓTIPOS PACIENTE COM 

OSTEOMIELITE 

PACIENTE SEM 

OSTEOMIELITE 

TOTAL 

2/2 0 0 0 

1/1, 1/3 e 4/4 0 7 7 

1/2 0 0 0 

TOTAL 0 7 0 

 

OBS. 85,71% das infecções não-ósseas (n = 6) tinham como agente etiológico o Staphylococcus aureus, 

enquanto que, em apenas um paciente (14,29%), a bactéria Acinetobacter baumannii foi encontrada 

como agente causadora do processo infeccioso. 

 

De acordo com o sexo, a maioria dos pacientes nesse estudo pertencia 

ao sexo masculino (TABELA 2).  
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Tabela 2 – Distribuição dos pacientes de acordo com o sexo. 

 

 

SEXO 

PACIENTES 

n (%) 

Masculino 77 76,24 

Feminino 24 23,76 

TOTAL 101 100,00 

 

Dos 101 pacientes vítimas de fraturas ósseas, 27 evoluíram com 

osteomielite e 74 passaram a representar o grupo controle (pacientes vítimas de 

fraturas que evoluíram sem osteomielite) (TABELA 3). 

Em relação ao sexo feminino, 25% (n = 6) das pacientes com fraturas 

ósseas apresentaram osteomielite na evolução, enquanto 27,27% (n = 21) dos 

homens vítimas de fraturas ósseas evoluíram com essa afecção (TABELA 03). 

 

Tabela 3 – Distribuição dos pacientes com e sem osteomielite de acordo com o sexo 

 

 

SEXO 

PACIENTE COM 

OSTEOMIELITE 

PACIENTE SEM 

OSTEOMIELITE 

n % n % 

MASCULINO 21 27,27 56 72,73 

FEMININO 06 25,00 18 75,00 

TOTAL 27 26,73 74 73,27 
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Dos 27 casos que evoluíram com osteomielite, 13 deles envolviam a tíbia 

(48,15%) e 12, o fêmur (44,45%). Os outros dois casos afetavam o úmero e ossos 

do pé (TABELA 4). 

Tabela 4 – Distribuição dos pacientes com osteomielite de acordo com o osso 

afetado 

 

 

OSSO AFETADO 

PACIENTES COM 
OSTEOMIELITE 

n % 

TÍBIA 13 48,15 

FÊMUR 12 44,45 

ÚMERO 01 3,70 

OSSOS DO PÉ 01 3,70 

TOTAL 27 100,00 

 

Em relação à faixa etária, os grupos mais atingidos foram os das crianças, 

adolescentes e adultos jovens, sendo que, 74, 25% dos pacientes tinham menos de 

30 anos (p = 0,003). Contudo, dos 77 pacientes do sexo masculino, 49 tinham mais 

de 15 anos, com um percentual de 63,64% (TABELA 5). Diferentemente desse 

achado, no sexo feminino, 70,83% das pacientes tinham menos de 15 anos, sendo o 

atropelamento o principal mecanismo de lesões (TABELAS 5 e 9). 

 

Tabela 5 – Distribuição dos pacientes de acordo com a faixa etária 

 

IDADE             
(em anos) 

PACIENTES DO SEXO 
MASCULINO 

PACIENTES DO SEXO 
FEMININO 

n % N % 

01 a 15 anos* 28 27,72 17 16,83 

16 a 30 anos* 28 27,72 02 1,98 

31 a 45 anos 14 13,87 03 2,97 

46 a 60 anos 05 4,95 01 0,99 

61 a 75 anos 02 1,98 01 0,99 

TOTAL 77 76,24 24 23,76 
*p=0,003 
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Dos 27 casos de osteomielite encontrados nesse trabalho, 11 deles ocorreram 

em menores de 15 anos, com uma frequência de 40,74% (TABELA 6).  

Tabela 6 – Distribuição dos pacientes com osteomielite de acordo com a faixa etária 

 

 

IDADE (em anos) 

PACIENTE COM 

OSTEOMIELITE 

n % 

01 a 15 anos 11  40,74 

16 a 30 anos 08  29,62 

31 a 45 anos 06  22,22 

46 a 60 anos 01   3,71 

61 a 75 anos 01  3,71 

TOTAL 27 100,00 

 

Dos 11 pacientes menores de 15 anos com osteomielite, seis deles 

pertenciam ao sexo masculino, ou seja, pouco mais da metade.  Contudo, nos 

59,26% pacientes restantes, maiores de 15 anos, apenas um representante do sexo 

feminino apresentou osteomielite. Dos 16 pacientes dessa faixa etária que evoluíram 

com essa afecção, 15 pertenciam ao sexo masculino (Tabela 07). 

 

Tabela 7 – Distribuição dos pacientes com osteomielite de acordo com o sexo e a 

faixa etária 

 

IDADE (em anos) 

PACIENTES COM OSTEOMIELITE 

(n) 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

01 a 15 anos* 06  05  11 

16 a 30 anos* 08 00 08 

31 a 45 anos 05 01 06 

46 a 60 anos 01 00 01 

61 a 75 anos 01 00 01 

TOTAL 21 06 27 
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A maior parte das lesões foi motivada por acidentes envolvendo 

motocicletas (45,55% dos casos). Em segundo lugar, vieram os atropelamentos que 

somaram aproximadamente um quarto dos casos (25,74%) (TABELA 8).  

Tabela 8 – Distribuição dos pacientes de acordo com a etiologia da lesão. 

 

 

ETIOLOGIA DA LESÃO 

PACIENTES COM 
OSTEOMIELITE 

n % 

Acidente de moto 46 45,55 

Atropelamento 26 25,74 

Queda 20 19,80 

Trauma direto 03 2,97 

Acidente de bicicleta 02 1,98 

Acidente de carro 01 0,99 

Acidente por arma branca 01 0,99 

Choque elétrico 01 0,99 

Projétil de arma de fogo (PAF) 01 0,99 

TOTAL 27 100,00 

 

 

No sexo masculino, o principal mecanismo de lesão foi o acidente de 

moto, responsável por 51, 94% dos casos, enquanto que nas mulheres, 45,83%, ou 

seja a maioria das lesões foi motivada pelos atropelamentos (TABELA 9). 
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Tabela 9 – Distribuição dos pacientes de acordo com o sexo e com o mecanismo de 

lesão. 

 

 

ETIOLOGIA DA LESÃO 

PACIENTES COM OSTEOMIELITE 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

Acidente de moto 40 06 46 

Atropelamento 15 11 26 

Queda 16 04 20 

Trauma direto 02 01 03 

Acidente de bicicleta 01 01 02 

Acidente de carro 01 00 01 

Acidente por arma branca 01 00 01 

Choque elétrico 00 01 01 

Projétil de arma de fogo (PAF) 01 00 01 

TOTAL 77 24 101 

 

 

Dentre os 101 pacientes admitidos na emergência do hospital, 67,33% 

(n= 68) foram vítimas de fraturas expostas. Os outros 33 (32,67%) tiveram fraturas 

fechadas. Nos 77 pacientes do sexo masculino, foram observados 57 casos de 

fraturas expostas, totalizando 74,02%, valor significativo dentro do grupo (p=0,01), 

enquanto que no sexo feminino, apenas 45,83% (n = 11), tiveram fraturas expostas 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Distribuição dos pacientes de acordo com o sexo e com o tipo de fratura 

 

SEXO FRATURA 
EXPOSTA 

FRATURA 
FECHADA 

TOTAL 

MASCULINO 57** 20 77 

FEMININO            11 13 24 

TOTAL            68 33 101 
**p=0,01 
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Em relação à idade, as fraturas expostas foram significativamente mais 

frequentes em maiores de 15 anos (p<0,01), bem como as lesões de maior 

gravidade (Graus II e III da classificação de Gustilo e Anderson) (p< 0,001) (TABELA 

11). Isso foi observado quando as fraturas expostas foram distribuídas segundo essa 

classificação que leva em consideração a gravidade das lesões em três graus (I, II e 

III) (ANEXO III).  

 

Tabela 11 – Distribuição dos pacientes de acordo com a faixa etária e com o tipo de 

fratura. 

 

IDADE        
(em anos) 

FRATURA 
FECHADA 

FRATURA EXPOSTA  

TOTAL 
GRAU I GRAU II GRAU III 

< ou = 15 27 06 06 06 45 

> 15 06 04 15     31**  56 

TOTAL 33 10 21 37 101 

**p<0,01 

 

Houve significância no fato de que 33 indivíduos dos 57 portadores de 

fraturas expostas no sexo masculino, enquadraram-se no grau III (Classificação 

simplificada de Gustilo-Anderson, 1976) (p = 0,006) (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Distribuição dos pacientes de acordo com o sexo e com o tipo de 

fratura. 

 

 

SEXO 
FRATURA 
FECHADA 

FRATURA EXPOSTA  

TOTAL 
GRAU I GRAU II GRAU III 

MASCULINO 20 08 16    33 ** 77 

FEMININO 13 02 05 04 24 

TOTAL 33 10 21 37 101 

**p=0,006 
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Associando-se os ossos envolvidos com a evolução para osteomielite, 

observou-se que os ossos longos são bem mais acometidos por essa afecção que 

os ossos não longos, sendo que dos 27 casos de osteomielite evidenciados nos 101 

pacientes, 26 ocorreram em ossos longos, totalizando 96,30% (p = 0,014) (TABELA 

13). 

 

Tabela 13 – Distribuição dos pacientes com osteomielite de acordo com o osso 

afetado 

 

TIPO DE OSSO SEM 
OSTEOMIELITE 

COM 
OSTEOMIELITE 

TOTAL 

LONGO 55 26* 81 

NÃO LONGO 19           01 20 

TOTAL 74 27 101 
*p=0,014 

 

Nos pacientes com fraturas expostas, 36,76% evoluíram para osteomielite 

(p = 0,001), enquanto que nos portadores de fraturas fechadas apenas dois 

indivíduos apresentaram essa afecção (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Distribuição dos pacientes quanto ao tipo de fratura e à presença de 

osteomielite. 

 

TIPO DE 
FRATURA 

SEM 
OSTEOMIELITE 

COM 
OSTEOMIELITE 

TOTAL 

EXPOSTA 43 25** 68 

FECHADA 31          02 33 

TOTAL 74 27 101 
**p=0,001 
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Nos casos em que houve exposição óssea durante o trauma, observou-se 

uma maior frequência da infecção pela bactéria Staphylococcus aureus (p = 0,014)  

Tabela 15 – Distribuição dos pacientes quanto ao tipo de fratura e à presença de 

infecção pelo Staphylococcus aureus. 

 

TIPO DE 
FRATURA 

SEM INFECÇÃO OU SEM     

S. aureus 
COM INFECÇÃO OU 

SEM S. aureus 
TOTAL 

EXPOSTA 44 (41 sem infecção e 03 com OM por 

outros agentes) 
24*(22 com OM) 68 

FECHADA 29 (01 com OM)          04 (01 com OM) 33 

TOTAL 73 28 101 
*(p=0,014 

 

A bactéria Staphylococcus aureus representa o principal agente etiológico 

nos casos de osteomielite Nos 27 pacientes vítimas dessa infecção, 23 tiveram 

cultura positiva para esse micro-organismo, totalizando 85,18% dos casos (p< 0,001) 

(TABELA 16). 

 

Tabela 16 – Distribuição dos pacientes com ou sem osteomielite e presença de 

infecção pelo Staphylococcus aureus. 

 

PRESENÇA DO 

S. aureus 

SEM 

OSTEOMIELITE 

COM 

OSTEOMIELITE 

TOTAL 

COM S. aureus 05 23** 28 

SEM S. aureus 69               04 73 

TOTAL 74 27 101 
**p<0,001 

 

Os antimicrobianos associados à limpeza cirúrgica e ao tratamento das 

lesões ósseas em estudo foram divididos, nesse trabalho, em 04 grupos (TABELA 

17). A maioria dos pacientes que não evoluiu com osteomielite ou não fez uso de 

antimicrobianos ou utilizou drogas enquadradas no NÍVEL 01 (APÊNDICE III). Nos 
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27 casos de osteomielite, 22 fizeram uso de antimicrobianos de NÍVEL 03 

(APÊNDICE III). 

 

Tabela 17 – Distribuição dos pacientes com ou sem osteomielite de acordo com o 

uso de antimicrobianos. 

 

ANTIMICROBIANO PACIENTE SEM 

OSTEOMIELITE 

PACIENTE COM 

OSTEOMIELITE 

NÃO 11 00 

NÍVEL 01 57 03 

NÍVEL 02 02 02 

NÍVEL 03 04 22 

TOTAL 74 27 

 

Nesse trabalho, foram encontrados cinco genótipos relativos ao 

polimorfismo (VNTR) do gene IL1RN (TABELA 18 e APÊNDICE IV). 

Tabela 18 – distribuição dos pacientes de acordo com os genótipos (polimorfismo 

VNTR do gene IL1RN). 

 

 

GENÓTIPOS 
Nº DE  

REPETIÇÕES 

FRAGMENTOS  

(PARES DE BASES 
(pb) 

Nº  DE 
PACIENTES 

% 

1/1 4 repetições 410 pb 47 46,54 

½ 4 e 2 repetições 410 pb e 240 pb 34 33,66 

2/2 2 repetições 240 pb 18 17,82 

RARO 1/3 

RARO 4/4 

4 e 3 repetições 

5 repetições 

410 pb e 325 pb 

500 pb 

01 

01 

0,99 

0,99 

TOTAL - - 101 100 

OBS3: Nos únicos dois genótipos raros (1/3 e 4/4) não se observou o aparecimento de osteomielite. 
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Em relação ao polimorfismo do gene IL1RN (VNTR), o genótipo 2/2 

esteve presente em dez dos 27 pacientes com osteomielite (37,03%), sendo que dos 

18 pacientes com genótipo 2/2, dez apresentaram osteomielite, ou seja, 55,55% dos 

casos. Nos heterozigotos, 1/2, a frequência foi de 26,47%, enquanto a frequência 

mais baixa nesse estudo, 16,32%, ficou com pacientes homozigotos para alelos 

longos (p=0,003). 

 

Tabela 19 - Distribuição dos pacientes com fraturas em ossos longos (L), com ou 

sem osteomielite, de acordo com os genótipos. 

 

GENÓTIPOS FRATURAS EXPOSTAS 

(n = 54) 
FRATURAS FECHADAS 

(n = 27) 
TOTAL 

(n = 81) 

C/ OM S/ OM SUBTOTAL C/ OM S/ OM SUBTOTAL 

2/2   08 
(p=0,003) 

02 10 01 02 03 13 

1/1, 1/3 e 4/4  07 20 27 01 14 15 42 

1/2  09 08 17 00 09 09 26 

TOTAL 24 30 54 02 25 27 81 

OBS
1
. – p=0,003 - significativo em pacientes com genótipo 2/2, em fraturas expostas e em ossos 

longos, evoluindo com osteomielite. 

OBS
2
. - O único caso de osteomielite que ocorreu em fratura fechada em um paciente com genótipo 

1/1, aconteceu em um portador de implante ósseo (favorece infecção óssea e formação de biofilme). 

Fraturas fechadas são bem menos propensas à osteomielite, uma vez que não há exposição óssea 

ao ambiente. Contudo,  também houve 01 caso em um paciente com genótipo 2/2 (fratura de tíbia). 
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Gráfico 1 - Pacientes segundo o genótipo do IL1RN VNTR, tipo de fratura em ossos 

longos (L), e osteomielite. 
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Tabela 20 - Distribuição dos pacientes com fraturas em ossos não longos (NL), com 

ou sem osteomielite, de acordo com os genótipos. 

 

 
GENÓTIPOS 

FRATURAS EXPOSTAS  

(n =14 ) 

FRATURAS FECHADAS 

(n = 06) 
 

TOTAL 

      (n =20) 

C/ OM S/ OM SUBTOTAL C/ OM S/ OM SUBTOTAL 

2/2   01 03 04 00 01 01 05 

1/1, 1/3 e 4/4  00 04 04 00 03 03 07 

1/2  00 06 06 00 02 02 08 

TOTAL 01 13 14 00 06 06 20 

 

 

Tabela 21 – Distribuição dos pacientes de acordo com o genótipo de IL1RN (VNTR) 

e os graus de fratura segundo a classificação de Gustilo e Anderson (simplificada).  

 

GENÓTIPO 

IL1RN (VNTR) 

GRAU I GRAU II GRAU III TOTAL 

C/ OM S/ OM C/ OM S/ OM C/ OM S/ OM 

2/2 01 01 08 03 00 01 14 

1/1, 1/3, 4/4 00 02 00 02 07 20 31 

1/2 00 06 03 05 06 03 23 

TOTAL 01 09 11 10 13 24 68 

OBS¹: Um paciente com genótipo 2/2, classificado como Grau III, apresentou como mecanismo de lesão PAF 

(projétil de arma de fogo). 
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Gráfico 2 – Pacientes segundo o genótipo de IL1RN (VNTR), graus de classificação 

do trauma e osteomielite.  
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Gráfico 3 – Paciente com osteomielite segundo o genótipo de IL1RN VNTR e a 

etiologia por S. aureus. 
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Gráfico 4 – Paciente com osteomielite segundo o genótipo de IL1RN VNTR. 
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Tabela 22 – Distribuição dos pacientes de acordo com o uso de antimicrobianos. 

 

 

GENÓTIPOS 

NÃO NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3  

TOTAL 
C/OM S/OM C/OM S/OM C/OM S/OM C/OM S/OM 

2/2 00 02 03 06 00 01 05 00 17 

1/1, 1/3 e  4/4 00 04 02 29 01 04 07 08 55 

½ 00 05 00 16 00 00 08 01 30 

TOTAL 00 11 05 51 01 05 20 09 10 

 

 52 pacientes foram avaliados quanto aos genótipos de IL1B. Desses 

indivíduos, 17 apresentavam o genótipo TT, sendo que desses pacientes, 08 

evoluíram com osteomielite (Tabela 23). 

 

Tabela 23 – Distribuição de 52 dos 101 pacientes de acordo com os genótipos de 

(IL1B -511 C>T). 

 

GENÓTIPOS 

(IL1B -511 C>T)                                           

 Nº DE PACIENTES 

CC 16 

CT 19 

TT                           17 (08 casos de OM) 

TOTAL 52 
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9 DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo, o grupo de indivíduos com processos infecciosos não 

ósseos foi analisado separadamente, em virtude do pequeno número de pacientes. 

Além disso, nenhum desses casos evoluiu com osteomielite e todos pertenciam ao 

genótipo 1/1 (IL1RN VNTR). O fato dos seis pacientes com artrite séptica, afecção 

que poderia aumentar o risco para osteomielite (WRIGHT e NAIR, 2010), não terem 

apresentado essa entidade nosológica, significa que o tratamento realizado no 

hospital foi adequado, não só para esse grupo, bem como para o único indivíduo 

portador de infecção de partes moles, o qual também tinha genótipo 1/1(IL1RN 

VNTR). Ainda em relação a esses pacientes, o principal agente etiológico obtido a 

partir de amostras de tecido infectado, foi o Staphylococcus aureus. 

Genótipos do tipo 1/1 (IL1RN VNTR) são considerados os mais comuns 

na população em geral (ACHYUT et al, 2006; WITKIN et al., 2002). 

Nesse estudo, a maioria dos pacientes vítimas de traumas ósseos com 

fraturas expostas ou fechadas (76,24%), pertencia ao sexo masculino (Tabela 02), o 

que se encontra de acordo com a literatura. Em trabalho realizado por Muller et al., 

entre 2000 a 2002, com pacientes vítimas de fraturas expostas atendidos em Pronto 

Socorro na cidade de São Paulo,  86,3%  pertenciam ao sexo masculino. Trabalho 

semelhante de Arruda et al.,em 2009, também demonstrou que o sexo masculino foi 

o mais atingido (86,84%)  com o diagnóstico de fratura exposta em unidades de 

urgência na cidade de São Paulo, entre 2005 e 2007. 

As fraturas ósseas foram mais frequentes no sexo masculino, 

provavelmente em virtude de uma maior exposição desses indivíduos aos principais 

mecanismos de lesão observados nessa pesquisa, como acidentes motociclísticos, 

atropelamentos e quedas. Arruda et al. (2009), também mostraram que acidentes 

com moto representavam a causa mais frequente dessas lesões. 

Não se observou diferença significativa, em relação aos casos que 

evoluíram para osteomielite, de acordo com o sexo (Tabela 03). O maior número de 

homens afetados por essa afecção deve-se particularmente ao fato de que esse 

gênero foi o mais atingido pelos fraturas ósseas na presente pesquisa. A frequência 

da osteomielite, em ambos os sexos foi de 26,73%. Quando se levou em conta 
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apenas as fraturas expostas, essa frequência subiu para 36,76% Tabela 14), 

mostrando-se superior aos valores preconizados por Browner et al. (2009), que 

afirmou que cerca de 2 a 16% das fraturas expostas eram passíveis de evoluir para 

osteomielite dependendo do grau do trauma e do tratamento administrado. Arruda et 

al. (2009), estudando o perfil epidemiológico de fraturas expostas em São Paulo, 

observaram que as infecções representavam a segunda maior complicação das 

fraturas, ficando atrás apenas das amputações. Em 1990, em estudo sobre o 

manuseio das fraturas expostas, Gustilo et al., haviam demonstrado resultados 

semelhantes a esse trabalho. Esses autores afirmaram que, em cirurgias eletivas 

pós-traumas ósseos, o percentual de infecções nas fraturas fechadas oscilava entre 

1 a 5% e que, dependendo da gravidade, esses valores poderiam estar entre 3 a 

50%, nas fraturas expostas de primeiro a terceiro grau. No presente estudo, 6,06% 

das fraturas fechadas evoluíram para osteomielite (Tabela 14).  

Nessa pesquisa, tíbia e fêmur foram os ossos mais atingidos pela 

osteomielite. Juntos perfizeram mais de 90 % dos casos. Contudo, não houve 

diferença significativa entre esses dois ossos, que mostraram percentuais de 

48,15% e 44,45% respectivamente (Tabela 04). Ambos são ossos longos e mais 

sujeitos ao desenvolvimento da osteomielite. A anatomia da região metafisária, local 

onde o fluxo sanguíneo é mais lento e desordenado, explica porque esses dois 

ossos são os mais frequentemente atingidos (SHIRTLIFF, 1999). Dos 27 casos de 

osteomielite encontrados nesse estudo, houve apenas um em que o osso afetado 

não era longo. No trabalho de Müller et al. (2003), a tíbia foi o osso mais atingido 

pela infecção (36,00% dos casos), seguida pelo fêmur, metacarpo e ulna, todos com 

um percentual  de 10,1%. 

O grupo entre 1 a 15 anos foi o mais numeroso nos dois sexos, fato esse 

explicado pela maior vulnerabilidade aos acidentes encontrada na infância e na 

adolescência. Apesar da osteomielite hematogênica ser a forma mais frequente da 

doença nessa faixa etária (WALTER et al., 2012), no presente estudo, o único tipo 

de osteomielite observada, em todas as idades, foi a pós-traumática, fato esse 

explicado por ser o local de onde vieram as amostras, hospital de referência para 

traumas. Salienta-se, contudo, a não observância dessa afecção, mesmo nos 

pacientes já acometidos por processos infecciosos não ósseos por ocasião da 

admissão. Ainda, em relação à faixa etária, 74,25% dos pacientes vítimas de 
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traumas ósseos, nesse trabalho, tinha menos de 30 anos (p=0,003), porém dos 77 

indivíduos do sexo masculino, 49 tinham mais de 15 anos, com um percentual 

correspondente de 63,64% (Tabela 05). Esse fato pode ser explicado pelo número 

elevado de acidentes de moto, principal mecanismo das lesões, cujo percentual foi 

de 45,55% (Tabela 08).  Müller et al. (2003) encontraram uma média de idade de 

35,2 anos e Moore et al.(1989), de 31 anos. A pesquisa de Arruda et al.(2009), por 

sua vez, mostrou que a faixa etária mais atingida pelas fraturas ósseas estava entre 

21 a 30 anos. 

Dos onze pacientes menores de 15 anos com osteomielite, seis deles 

pertenciam ao sexo masculino, ou seja, pouco mais da metade, corroborando que, 

também nessa faixa etária, não houve diferença significativa entre os sexos em 

relação ao processo infeccioso em si. O principal agente infeccioso na osteomielite, 

o Staphylococcus aureus, bem como a resposta do hospedeiro a esse micro-

organismo não se alteram em decorrência do sexo dos pacientes. 

A maior parte das lesões foi motivada por acidentes envolvendo 

motocicletas (45,55% dos casos), fenômeno que vem se repetindo nas últimas 

décadas, particularmente em hospitais públicos e nos hospitais de referência para 

traumas como é o caso nesse estudo. O grande número desses veículos observado 

na cidade onde foi realizada a pesquisa vem contribuindo para esse tipo de 

acidente, o qual foi seguido pelos atropelamentos que somaram aproximadamente 

um quarto dos casos (25,74%). Resultado semelhante foi encontrado por Arruda et 

al.(2009), onde os acidentes motociclísticos foram responsáveis por 31,28% dos 

casos.  No presente estudo, no sexo masculino, o principal mecanismo de lesão foi o 

acidente de moto, responsável por 51, 94% dos casos, enquanto que nas mulheres 

45,83%, ou seja, a maioria das lesões foi motivada pelos atropelamentos. Nos 

trabalhos de Müller et al. (2003) e Moore et al. (1989) predominaram os acidentes 

automobilísticos e motociclísticos. 

As fraturas expostas foram bem mais freqüentes no sexo masculino. Fato 

esse também explicado pela gravidade das lesões motivadas por traumas de alta 

energia cinética, decorrentes dos acidentes motociclísticos, principal mecanismo 

desencadeante das lesões nesse sexo. 
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Em relação à idade, as fraturas expostas foram significativamente mais 

frequentes em maiores de 15 anos (p<0,01) (Tabela 10). Aqui também, os acidentes 

motociclísticos foram responsáveis pelo maior número de adultos lesionados. Por 

conta desse fato, explica-se, também, a presença de lesões de maior gravidade 

(Graus II e III da classificação de Gustilo e Anderson, 1976, simplificada) em maiores 

de 15 anos (p < 0,001) do sexo masculino (Tabela 11). Isso foi observado quando as 

fraturas expostas foram distribuídas, segundo essa classificação que leva em 

consideração a gravidade das lesões, em três graus (I, II e III graus) (ANEXO III). 

Confirmando, estudos anteriores houve um predomínio da bactéria 

Staphylococcus aureus nos casos de osteomielite. Nessa pesquisa, esse micro-

organismo esteve presente em 85,18% das culturas positivas (Tabela 16).  Wright e 

Nair (2010) mostraram que em estudos de pacientes com osteomielite, em diversos 

países, esse agente era responsável por 38% a 67% dos casos, sendo que 

Staphylococcus coagulase-negativa foram encontrados em 5% a 15% das culturas-

positivas. Contrariamente, Müller et al. (2003) observaram predominância desses 

últimos em seu trabalho. Shirtliff et al. (1999) afirmaram que Staphylococcus spp são 

disparadamente os agentes etiológicos mais encontrados nos casos de osteomielite. 

Contudo, o mais importante patógeno desse gênero é, sem dúvida, o 

Staphylococcus aureus. Esse fato pode ser explicado, pois essa bactéria é um 

comensal normal das narinas humanas, colonizando permanentemente esse local 

em 20% da população (FOSTER, 2009 e KLUYTMANS et al., 1997). Observa-se  

ainda nas mucosas e na pele de pessoas hígidas. Caso essas barreiras sejam 

rompidas, como por exemplo no caso de fraturas expostas, esse microorganismo 

pode causar infecções (FITZPATRICK, 2005). 

A presença de polimorfismos em genes associados com a resposta imune 

do hospedeiro a micro-organismos como o Staphylococcus aureus vem sendo 

investigada como possível mecanismo de diferentes evoluções não só na 

osteomielite, como também em outras doenças inflamatórias.  

Diferenças estatísticas significativas foram encontradas em relação ao 

gene IL1RN. Polimorfismos do tipo VNTR podem modificar os padrões de resposta 

inflamatória e, aparentemente, o surgimento da osteomielite. Como já foi 

mencionado, o alelo curto IL1RN*2 (2/2) induz a um desequilíbrio e a uma 

exacerbação da resposta inflamatória, direcionando-a para a cronicidade (WITKIN, 
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2012), enquanto que os alelos longos, com três ou mais repetições da sequência de 

86 pares de bases, incitam a resposta natural de IL-1. 

Dos 17 pacientes portadores do genótipo TT de IL1B -511, 8 

apresentaram osteomielite (47,06%). Alelos IL1B -511*T e IL1RN*2 podem aumentar 

a produção e a atividade de IL-1β respectivamente e, consequentemente,  induzir a 

uma resposta inflamatória mais grave e mais prolongada (WITKIN et al., 2002).  O 

genótipo polimórfico IL1B -511TT foi associado a uma maior produção de IL-1β (EL-

OMAR et al., 2003) e a um maior risco de carcinoma gástrico na China (ZENG et al., 

2003). 
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10 CONCLUSÕES 

 

 O genótipo 2/2 ( IL1RN VNTR ) apresenta associação  significativa com 

o desenvolvimento de osteomielite em pacientes vítimas de fraturas 

ósseas. 

 A bactéria Staphylococcus aureus foi o agente infeccioso mais 

prevalente nos pacientes portadores de osteomielite. 

 Foram identificados cinco genótipos relativos ao polimorfismo em 

IL1RN (1/1 – o mais frequente, 1/2, 2/2 e os genótipos raros 1/3 e 4/4). 

 Em relação ao polimorfismo de IL1B foram identificados os genótipos 

CC, CT e TT (polimórfico). 

 A  maioria dos pacientes que utilizou antimicrobianos enquadrados no 

NÍVEL 03 era portadora de osteomielite, enquanto que a maior parte 

dos pacientes em que foram administrados antimicrobianos do NÍVEL 

01 não possuía osteomielite. 

 Não foram observadas associações significativas entre os diferentes 

genótipos de IL1RN e os graus de fraturas expostas. 
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APÊNDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PACIENTE 

 

Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

 LABORATÓRIO DE GENÉTICA MOLECULAR – LABGEM 

 INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA        

Endereços: Monsenhor Furtado s/n, Rodolfo Teófilo, Fortaleza -CE                      

Investigadores Responsáveis: Clinio Alves de Souza 

       José Alberto Dias Leite 

                                                       Silvia Helena Barem Rabenhorst 

                                                      

Título: POLIMORFISMOS NOS GENES IL1B e IL1RN  

 EM PACIENTES COM OSTEOMIELITE 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa 

intitulada: Determinação da importância de polimorfismos em citocinas (IL1RN 

e IL1B) no desenvolvimento da osteomielite. Trata-se de uma infecção do osso, 

relativamente comum em quem sofre traumas com fraturas e, às vezes, com difícil 

tratamento. Esses polimorfismos representam alterações genéticas nos indivíduos e 

o seu conhecimento pode contribuir para uma melhor manipulação dessa doença. 

O estudo está sendo realizado pelo Laboratório de Genética Molecular – 

LABGEM e pelo Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará e 

pretende investigar o papel de polimorfismos nos genes das citocinas (IL1RN e 

IL1B) na evolução clínica da osteomielite. O propósito deste folheto é esclarecer 
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aberta e claramente todos os procedimentos envolvidos no estudo clínico, antes de 

sua decisão quanto à participação. Cerca de 100 indivíduos serão incluídos no 

presente trabalho, portanto, concordando em participar e permitindo a coleta de 

material necessário, no caso sangue, o senhor (a) será um dos pacientes dessa 

pesquisa, a qual envolve diversas instituições. Esse estudo não apresenta riscos 

para a sua saúde, pois o material a ser estudado será coletado juntamente com a 

solicitação de outros exames de rotina ou durante limpezas cirúrgicas que possam 

vir a serem realizadas. O(a) senhor(a) não terá nenhum gasto com os exames 

realizados neste estudo (mencionados acima). Também serão anotadas algumas 

questões referentes à sua pessoa, no que diz respeito a dados pessoais como a 

data de nascimento, hábitos de vida, entre outras. Essas informações e as 

referentes aos aspectos clínicos de sua doença poderão ser retiradas do seu 

prontuário.  

É importante entender que não existe obrigatoriedade quanto à sua 

participação no estudo. Se o(a) senhor(a) decidir não participar ou desejar 

suspender a participação em um estágio posterior, não precisará dar explicações, 

devendo comunicar essa decisão a seu médico, para que ele tome conhecimento e 

faça os esclarecimentos devidos. Fica claro que isso não resultará, em nenhuma 

hipótese, em prejuízo para o seu atendimento atual ou futuro nessa instituição. Fique 

à vontade para formular perguntas aos pesquisadores, cujos nomes e endereços 

são encontrados no documento em que o(a) senhor(a) assinará e levará uma cópia. 

O senhor (a) poderá também conversar sobre o estudo com familiares, amigos ou 

com o médico assistente. Todos os seus dados pessoais serão tratados de maneira 

estritamente confidencial, ficando sua identificação inteiramente protegida. A 

qualquer época o(a) senhor(a) poderá ter acesso às informações e às conclusões do 

presente estudo, bem como aos resultados de seus exames. Se porventura surgir 

alguma informação que possa vir a lhe beneficiar, o(a) senhor(a) será imediatamente 

comunicado. Se tiver alguma dúvida posteriormente, poderá contar com os 

pesquisadores descritos abaixo, a qualquer momento, bem como se tiver alguma 

preocupação com o seu tratamento ou com a extensão de sua doença.  

Sua participação não terá benefício direto imediato, a princípio, mas 

poderá estar contribuindo para que se entenda melhor os fatores de risco e 

alterações que propiciam o aparecimento da osteomielite. A identificação dos fatores 
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de risco para a osteomielite servirá para direcionar medidas que ajudarão a tratar e a 

prevenir essa doença e poderão auxiliar no diagnóstico, prognóstico e também como 

alvos das novas terapias que poderão vir a serem desenvolvidas.  

Contatos:  

Dr. Clinio Alves de Souza, no telefone (85)9981 5242  

Dra. Silvia Helena B. Rabenhorst, no telefone (85)9994 5689  

Dr. José Alberto Dias Leite (85)99813821  

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação 

na pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1127 – Rodolfo Teófilo Fone: 3366-8344 
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POLIMORFISMOS NOS GENES IL1B e IL1RN  

 EM PACIENTES COM OSTEOMIELITE 

 

1. Confirmo que li e entendi o folheto informativo sobre o estudo acima e 

tive a oportunidade de questionar e tirar as dúvidas que me surgiram. 

2. Entendo que minha participação é voluntária e que tenho a liberdade 

de desistir a qualquer tempo sem apresentar razões e sem que minha 

assistência médica ou direitos legais sejam afetados. 

3. Entendo que os itens de quaisquer dos meus registros médicos podem 

ser examinados pelos representantes responsáveis pela pesquisa ou 

pelas autoridades regulatórias, quanto à relevância de minha 

participação nesse estudo de pesquisa. Concedo permissão para que 

esses indivíduos tenham acesso aos meus registros. 

4. Concordo em participar do estudo acima. 

5. É de meu conhecimento que receberei uma cópia do referente 

formulário de consentimento. 

 

NOME COMPLETO DO PACIENTE: ______________________________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________ 

TELEFONE: _______________________________________________ 

ASSINATURA:_____________________________________________ 

NOME DA PESSOA QUE ESTÁ OBTENDO O TERMO DE CONSENTIMENTO 

__________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DA PESSOA QUE ESTÁ OBTENDO O TERMO DE CONSENTIMENTO 

INVESTIGADOR___________________________________ 

DATA ________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

 

 

                                         

POLIMORFISMOS NOS GENES  IL1B e IL1RN EM PACIENTES COM 

OSTEOMIELITE 

 

FICHA NÚMERO  

Data do 1º. Exame: ______________ 

Instituição de origem: ___________________________________________ 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: _____________________________________________________________ 

Responsável: ________________________________________________________ 

Idade: ____________________ Data de nascimento: ____/____/______ 

Naturalidade: _____________________ Nacionalidade: __________________ 

Estado civil: __________________Profissão: _________________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

CEP __________________ Cidade: ____________________Estado:____________ 

Telefone: ______________________ E-MAIL: _____________________________ 

 

Cor: 

(     ) caucásia (     ) negro (     ) asiático 

(     ) pardo  (     ) outra ___________ 

Peso: ______________ Estatura: ______________________________________ 

Sexo: _____________ Etnia: _________________________________________ 

 

II. FATORES AMBIENTAIS: 

Condição sócio-econômica (classe) 

(     ) A (     ) B (     ) C (     ) D 

Grau de nutrição: (     ) Bom (     ) Razoável (     ) Desnutrido 

Etilismo (     ) não (     ) sim 

(     ) destilados  (doses/dia: ____; 

anos de consumo: ____; interrompeu há _____ anos. 

(     ) fermentados  (doses/dia: ___; 
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anos de consumo: _____; interrompeu há _____anos. 

Tabagismo  (     ) não (     ) sim 

(      ) passivo  por ____ anos,  

interrompido há _____ anos   [tipo de fumo: _____________ 

(     ) já fumou por ____ anos,  

interrompeu há _____ anos   tipo de fumo: _____________ 

(     ) fuma há _____ anos   [tipo de fumo: ______________; quantidade/dia:  

Drogas (     ) não (     ) sim 

especificar: __________________ 

por ____ anos,  

interrompido há _____ anos 

 

III. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PESSOAIS 

(     ) hipertensão arterial  (     ) diabetes melito     (     ) neoplasia     (     ) Tb 

(     )  alergias     (     ) infecções (especificar) ______________________________ 

(     ) outras  ________________________________________________________ 

 

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES  

(     ) hipertensão arterial     (     ) diabetes melito     (     ) neoplasia     (     ) Tb 

(     )  alergias     (     ) infecções (especificar) ______________________________ 

(     ) outras  ________________________________________________________ 

 

V. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL (resumida) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

VI. AFECÇÃO DE ENTRADA 

(      ) com osteomielite        osso afetado:_____________________   

(      ) sem osteomielite  

(      ) com fratura exposta     (      ) sem fratura exposta 

(      ) com processo infeccioso não ósseo 
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VII. EXAME FÍSICO RESUMIDO (enumerar principais achados) 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

VIII. TERAPÊUTICA: 

(      ) redução simples de fratura 

(      ) cirúrgica  

(      ) terapia antimicrobiana    antimicrobiano(s) _____________________ 

início em ____/____/_____ término em ____/____/_____ 

 

IX. ACHADOS CIRÚRGICOS 

(      ) estrutura óssea inalterada 

(      ) edema  (      ) levantamento do periósteo 

(     ) necrose  (      ) pus 

 

X. EVOLUÇÃO 

(     ) alta sem osteomielite 

(      ) alta com osteomielite 

(      ) acompanhamento ambulatorial 

 

XI. EM CASO DE OSTEOMIELITE: 

 

Tempo: 

(      ) aguda  (      ) subaguda  (      ) crônica  

 

Mecanismo:  

(      ) exógena por fratura exposta (      ) exógena sem fratura exposta  (      ) hematogênica  
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XII. EXAMES COMPLEMENTARES 

 

Hemograma completo: 

Hemácias: (      ) normais (      ) alteradas 

(      ) microcíticas  (      ) hipocrômicas   (      ) macrocíticas 

Hb  __________________ Ht__________________ 

 

Leucócitos  (     ) normais 

(      ) aumentados _____________ (      ) diminuídos ________________________ 

 

Neutrófilos (     ) normais 

(     ) aumentados ________________ (      ) diminuídos _____________________ 

Presença de células jovens (     ) bastões  (     ) outras ___________ 

 

Linfócitos   (     ) normais  

(     ) aumentados _______________(      ) diminuídos _____________________ 

 

Eosinófilos (      ) normais 

(      ) aumentados _______________(     ) diminuídos _______________________ 

 

Plaquetas (     ) normais 

(     ) aumentadas ________________(     ) diminuídas _______________________ 

 

Proteína C Reativa (     ) normal           (     ) aumentada  ___________________ 

 

EXAMES DE IMAGEM (principais achados) 

RX________________________________________________________________ 

TC ________________________________________________________________ 

 

XIII. CULTURA 

Local de coleta 

(      ) osso (      ) partes moles adjacentes ao osso (     ) ponta de cateter 

(     ) hemocultura        

negativa (     ) positiva (     )    se +,  agente etiológico ____________________ 
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XIV. MAPA DE RETORNO AMBULATORIAL 

Data:             Observações:  

____/____/____                          ______________________________________ 

____/____/____                          ______________________________________ 

____/____/____                           ______________________________________ 

 

XV. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Médico responsável:________________________________________ 

Data: ____/____/____ 

EXAMINADOR: _____________________________________________________  
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APÊNDICE III 

 

REFERÊNCIA PARA CLASSIFICAÇÃO DOS ANTIMICROBIANOS  

  

GRUPOS DE ANTIMICROBIANOS ANTIMICROBIANOS 

NÃO 

 

Não utilizados 

NÍVEL 01 

 

Cefalosporinas de 1ª geração (cefazolina ou 

cefalotina). 

NÍVEL 02 

 

Oxacilina associada ou não a outros 

antimicrobianos (exceto os de NÍVEL 03). 

NÍVEL 03 Drogas para micro-organismos resistentes à 

oxacilina (vancomicina, cefepima, meropenem, 

teicoplamina, piperacilina +tazobactam e/ou 

outros. 
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APÊNDICE IV 

 

GENÓTIPOS ENCONTRADOS 

 

Genótipos compostos por alelos longos, que produzem adequadamente a 

proteína IL1-Ra (antagonista natural de IL-1) e induzem a um equilíbrio na resposta 

inflamatória:  

 IL1RN1/1 ou (1/1) – homozigoto mais frequente (4 repetições),  

 IL1RN1/3 ou (1/3) – heterozigoto (4 repetições e 3 repetições), 

 IL1RN4/4 ou (4/4) -  homozigoto (5 repetições) 

 

Genótipo composto por alelos curtos (IL1RN*2): 

 IL1RN2/2 ou  (2/2) – homozigoto polimórfico (2 repetições) – Produção 

inadequada de IL1-Ra, portanto, não há competição dessa proteína 

com IL1 pelo receptor IL1RI. Aumento da atividade de IL1. Aumento da 

resposta inflamatória.  

 

Genótipo composto por alelo longo e curto: 

 IL1RN1/2 (1/2) – heterozigoto 

 

OBS. A nomenclatura genética está de acordo com o Hugo Gene Nomenclature 

Commitee (HGNO) SPLENDORE, A. 2005. 
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APÊNDICE V 
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APÊNDICE VI 
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ANEXO I  
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ANEXO II 

  

Figura 6 - Polimorfismo de IL1RN (VNTR) 

 

 

Fonte: Jaiswal et al., 2013. 
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ANEXO III 

 

CLASSIFICAÇÃO DE GUSTILLO & ANDERSON (1976) 

CLASSIFICAÇÃO DAS FRATURAS EXPOSTAS (GUSTILO e ANDERSON) 
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Tipo Ferida Nível de 

contaminação 
Lesão de partes moles Lesão óssea 

I < 1 cm Limpa Mínima Simples, mínima cominuição 

II > 1 cm Moderada Moderada, alguma lesão 

muscular 

Moderada cominuição 

  

III A 

Usual-

mente > 

10 cm 

  

Alta 

Grave com 

esmagamento 

Normalmente cominuta, possível cobertura 

do osso com partes moles 

  

III B 

Usual-

mente > 

10 cm 

  

Alta 

Perda  muito grave da 

cobertura 

Pobre cobertura óssea, normalmente requer 

cirurgia reconstrutiva de partes moles 

  

III C 

Usual-

mente > 

10 cm 

  

Alta 

Perda muito grave da 

cobertura e lesão  

 vascular que exige 

reparação 

Pobre cobertura óssea, normalmente requer 

cirurgia reconstrutiva de partes moles 

 

CLASSIFICAÇÃO DE GUSTILO -ANDERSON PARA FRATURAS EXPOSTAS 

Gustilo e Anderson formularam seu sistema de classificação de fraturas expostas em 

1976 (J Bone Joint Surg Am. v. 58, p. 453-458, 1976 

CLASSIFICAÇÃO DE GUSTILO -ANDERSON PARA FRATURAS EXPOSTAS 

A classificação para as fraturas expostas descreve as lesões dos tecidos moles. 

A. FRATURA EXPOSTA GRAU I (trauma de baixa energia) 

B. FRATURA EXPOSTA GRAU II 

C. FRATURA EXPOSTA GRAU III (trauma de alta energia) 

 III A. 

 III B. 

 III C. 

Browner, Jupiter, Levine e Trafton. Traumatismos do sistema 

musculoesquelético, 2ª ed. São Paulo, 2000 

FAMERP - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. PROJIS - Projeto 

Internet & Saúde – 2004. 

 


