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        Paciente feminina,59anos, sem comorbidades 
        conhecidas, com quadro de três semanas de tosse 

seca, dor torácica ventilatório-dependente e febre 
não aferida, não tendo procurado atendimento 
médico na ocasião. Cinco dias após o início do 
quadro, iniciou dor, edema e calor no joelho 
direito, além de importante limitação funcional, 
de intensidade progressiva, levando-a a procurar 
atendimento médico quatro dias após o início do 
sintoma articular.  

         
         Ao exame, constatado quadro de artrite que 

levou a realização de artrocentese diagnóstica e 
de alívio. A bacterioscopia do líquido foi negativa, 
entretanto a cultura positivou-se, sendo isolado 
Streptococcus pneumoniae após 72h . O caso 
prosseguiu com a drenagem e lavagem articular 
aberta de urgência,com início de 
antibioticoterapia empírica, que posteriormente 
foi guiada pelo antibiograma.   

 
 
 
       
 
 
 

 

 

        As infecções de articulações em adultos mais graves 
são as causadas por bacterias não gonococcicas, e 
normalmente atingem grandes articulações. A maioria 
desses casos são monoarticulares (80-90%), mas 
acometimentos poliarticulares podem ser vistos. Os 
organismos gram-positivos envolvidos na maioria dos 
casos são os Staphylococcus aureus e o streptococcus 
B-hemolítico não grupo A. A literatura estima que o 
Streptococcus pneumoniae seja responsável por cerca 
de 6% dos casos de artrite séptica. Desta forma, 
raramente este agente é considerado como provável 
nos casos de artrite séptica na nossa prática diária, de 
forma que o manejo ideal nesses casos nem sempre 
está clara.  

         Neste trabalho buscamos por meio da descrição de 
um caso clínico e revisão da literatura orientar uma 
melhor abordagem para estes casos. 
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        Apesar da melhora parcial da artrite, a paciente 
persistiu com febre baixa diária e dor torácica 
pleurítica em hemitórax esquerdo com piora 
progressiva. Em investigação, foi evidenciado derrame 
pleural encistado em terço médio de hemitórax 
esquerdo, associado a consolidação de base esquerda. 
Realizado toracocentese diagnóstica com retirada de 
líquido pleural purulento. A paciente foi submetida a 
drenagem torácica em selo d’água, evoluindo com 
remissão completa da febre. A análise do líquido 
pleural não revelou crescimento bacteriano.  

        
         A paciente completou curso total de antibiótico de 

quatro semanas, sendo intravenoso na primeira 
semana e por via oral nas demais. Recebeu alta com 
drenagem de tórax aberta e acompanhamento 
ambulatorial. 
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Artrite séptica pneumococica é uma causa 
incomun de artrite séptica, sendo os adultos 
de meia idade e idosos mais suscetíveis a esta 
condição. A maioria dos pacientes apresenta 
alguma comorbidade associada. A clínica 
consite em febre associada a sinais intensos na 
articulação afetada, sendo o joelho a 
articulação mais afetada.  A artrite séptica é 
uma complicação incomum da bacteremia por 
pneumococo, com uma incidência estimada 
em 0,3-0,6%. Contudo, a principal via de 
contaminação articular na artrite séptica 
pneumocócica é hematogênica, sendo o foco 
primário não identificado na maioria dos 
casos.A bacterioscopia pelo Gram do líquido 
articular foi positiva em 77% e a cultura 
positiva em 84% dos casos em adultos.O 
tempo médio de tratamento dos pacientes que 
sobreviveram foi de 30,1 dias com antibiótico 
intravenoso, seguido de 30,6 dias de 
antibiótico por via oral. O tempo total de 
tratamento recomendado é de 3-4 semanas 
para artrites pneumocócicas não complicadas, 
ncluindo 1-2 semanas de terapia intravenosa. 
Não há indicação de antibiótico intra-articular 
pelo risco de sinovite química. 



 

        Aspirações por agulhas repetidas são 
adequadas para a drenagem inicial de 
articulações infectadas. A drenagem cirúrgica é 
indicada quando o paciente não responde a 
artrocentese, quando há fluido loculado ou em 
caso de envolvimento da articulação do 
quadril. 

         A mortalidade estimada em uma revisão de 
190 casos, Ross et al foi de 19%, sendo o maior 
preditor encontrado a presença de bacteremia 
por Streptococcus pneumoniae. Também 
parecem aumentar a mortalidade idade maior 
que 60 anos e envolvimento poliarticular. 

 

 

  

 

        A artrite séptica pneumococica vem sendo cada 
vez mais reconhecida, esta associada a 
bacteremia pelo S. pneumoniae, sendo 
necessario diagnóstico pela análise do líquido 
articular. O tratamento com antibioticoterapia 
intravenosa prolongada seguido a 
antibioticoterapia oral tem bons resultados e 
leva a prognóstico muito favorável.   
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