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Colite por Clostridium diffi cile e Doença Crohn: Relato de Caso
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Relato de Caso

Resumo

A infecção pelo Clostridium difficile é a principal 

causa de diarreia associada ao uso de antibióticos. 

Os pacientes com doença infl amatória intestinal apre-

sentam um aumento na incidência e na gravidade da 

infecção, além de um maior tempo de hospitalização 

e maior taxa de mortalidade. Uma história prévia de 

colite parece ser o fator de risco mais importante para 

a aquisição da infecção. Apresentamos um caso de um 

paciente jovem, do sexo masculino, com ileíte de Crohn 

em uso de azatioprina e ciprofl oxacino que evoluiu com 

colite nodular causada pelo Clostridium diffi cile. 

Unitermos: C lostr id ium di f f ic i le ,  Ant ib iót icos , 

Colite Associada a Antibiótico.

Summary

Clostridium diffi cile infection is the leading cause of anti-

biotic associated diarrhea. Patients with infl ammatory 

bowel are high incidence and have worse outcomes 

with higher rates of hospitalization, surgery, and morta-

lity as compared to non-IBD CDI patients. Also they 

have increased rates of hospitalization, surgery, and 

mortality as a result of this infection.  A prior history of 

colitis appears to be the most signifi cant risk factor for 

acquiring this infection. We report a case of young man 

patitent with ileitis Crohn disease in use of azathioprine 

and ciprofl oxacin which has nodular colitis caused by 

Clostridium diffi cile. 

Keyword: Clostridium diffi cile, Antibiotic, Antibiotic-

Associated Colitis. 

INTRODUÇÃO

A colite por antibióticos, com ou sem a forma pseu-

domembranosa, é uma infecção do colo relacionada à 

bactéria anaeróbica gram positiva denominada Clostri-

dium diffi cile. Foi descrita pela primeira vez em 1978 e, 

desde então, sua incidência é crescente.1,2,3,6

A doença infl amatória intestinal (DII) está representada 

principalmente pela retocolite ulcerativa e pela doença 

de Crohn, sendo caracterizada por infl amação crônica 

do trato gastrointestinal.

Nestes pacientes, foi relatada uma incidência aumen-

tada de infecção pelo Clostridium diffi cille, o que pode 

ser devido ao uso de corticoides, antibióticos, imuno-

moduladores e agentes biológicos, bem como da 

predisposição da mucosa infl amada.3,4,6

O espectro clínico da colite por antibióticos é variável, 

desde formas assintomáticas até a colite fulminante. 

O diagnóstico é feito pela detecção das toxinas A e 

B nas fezes por meio de imunoensaios enzimáticos 

(ELISA).1-5 

O tratamento da colite por antibióticos consiste na 

suspensão da droga relacionada e na antibioticoterapia 

específi ca, como o metronidazol, a vancomicina oral e, 

mais recentemente, a rifaximina.5

O objetivo desse trabalho é relatar o caso de um 

paciente com ileíte de Crohn, em uso de azatioprina, 

e que evoluiu com colite grave por Clostridium diffi cile, 

forma nodular, e discutir o diagnóstico diferencial e o 

tratamento. 
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RELATO DE CASO 
GNM, masculino, 22 anos, apresentou hematoquezia franca. 

A endoscopia digestiva alta e a colonoscopia, que logrou a 

visualização de 10 cm do íleo terminal, foram normais. 

O trânsito do intestino delgado evidenciou ulcerações e 

perda do relevo das alças do íleo proximal e médio, com o 

íleo terminal preservado. Uma enteroscopia por cápsula foi 

realizada, mas ocorreu a impactação do dispositivo ao nível 

de uma estenose ileal e uma laparotomia foi realizada, com 

ressecção 60 cm do íleo. O exame histopatológico da peça 

foi compatível com a doença de Crohn.

O paciente usou, no pós-operatório, ciprofl oxacino, predni-

sona e azatioprina para doença ileal remanescente. Houve 

boa evolução nos 60 dias seguintes quando apresentou 

diarreia, edema generalizado, ascite, anemia e hipoprotei-

nemia.

A tomografi a computadorizada do abdome evidenciou 

ascite e espessamento acentuado das paredes do colo 

(fi gura 1). A colonoscopia mostrou mucosa edemaciada 

com múltiplas lesões nodulares recobertas por um exsu-

dato amarelado (fi gura 2).
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Figura 1. Tomografi a computadorizada do abdome,
evidenciando espessamento acentuado de alças colônicas

Figura 2. Mucosa do colo edemaciada com múltiplas
lesões nodulares, recobertas por um exsudato amarelo  
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A biópsia das lesões evidenciou infi ltrado infl amatório com 

áreas com fi brina, agregados linfoides e edema (fi gura 3). 

Um ELISA para toxinas A/B do Clostridium diffi cile foi posi-

tivo. O paciente foi tratado com metronidazol, com resposta 

satisfatória.

DISCUSSÃO

Hospitalizações recentes e uso de antibióticos, especial-

mente das quinolonas orais, aumentam o risco de aqui-

sição nosocomial e colite pelo Clostridium diffi cile. Outros 

fatores de risco são a exposição a outras drogas, como os 

imunossupressores e os inibidores da bomba de prótons, a 

idade avançada e a presença de doença infl amatória intes-

tinal subjacente.7,8

Os pacientes com doença infl amatória intestinal apresentam 

uma incidência maior de infecções pelo Clostridium diffi cile, 

que tendem a ser mais graves quando comparadas aos 

pacientes sem a infl amação intestinal. O uso de imunossu-

pressores e de antibióticos nesses pacientes potencializam 

o risco de infecção.9,10 

Recentes estudos mostraram que o envolvimento do 

colo pela infl amação representa um fator de risco para a 

infecção pelo Clostridium, sendo maior nos pacientes com 

maior atividade da doença.

As razões para este risco aumentado são incertos. 

Supõe-se que a mucosa colônica infl amada apresenta alte-

ração da sua permeabilidade e se torna mais suscetível a 

esta bactéria.11

Há algumas características dos pacientes com doença 

intestinal infl amatória associada ao Clostridium diffi cile. A 

primeira é uma prevalência maior destas infecções adqui-

ridas na comunidade. Outra característica é que o uso 

da antibioticoterapia prévia não é uma constante nestes 

pacientes.6,10,12; e, ainda, o aparecimento da pseudomem-

brana ocorre numa minoria dos casos.6,13

Nas formas clássicas, a infecção por Clostridium  difficile 

é caracterizada por diarreia, febre, náusea, dor abdominal 

e, geralmente, ausência de sangramento nas fezes. Nos 

pacientes com doença intestinal infl amatória, o curso é 

mais agressivo e, nestes casos, pode haver sangramento.7,14 

Em algumas situações, a diarreia poderá estar ausente e, 

nestes casos, os sintomas constitucionais e os achados 

laboratoriais, como a leucocitose, poderão ser indicativos 

da infecção.7

O diagnóstico da infecção por Clostridium diffi cile é feito 

por meio da demonstração do organismo na cultura das 

fezes ou pela identifi cação das toxinas nas fezes. A cultura 

das fezes é o teste mais sensível, mas demora em torno de 

48h. O teste mais utilizado é o ELISA para os toxinas A e 

B.7,8 O percentual de resultados falsos negativos é entre 10 

a 20%; alguns estudos demonstraram uma sensibilidade 

menor que 66% e o tempo de espera é em torno de 24 a 

48h.7,14,15 

O achado clássico na endoscopia é o encontro das pseu-

domembranas, mas esta ocorre apenas em 50% dos 

casos.16,17 Em casos graves, a histologia pode apresentar 

uma ulceração focal na mucosa do colo, associada a uma 

“erupção” de material purulento, o qual contém células 

infl amatórias e debris necróticos em torno da área de 

ulceração, a clássica “lesão em erupção”. No entanto, os 

achados típicos da endoscopia e da histologia não devem 

ser considerados essenciais para o diagnóstico, especial-

mente nos pacientes com infl amação intestinal.7,15-18

O medicamento de primeira linha para o tratamento das 

formas leves e moderadas da infecção pelo Clostridium 

é o metronidazol.8,14 As vantagens do metronidazol são o 

baixo custo e a prevenção, pela não exposição do desen-

volvimento de cepas de Enterococus faecium resistentes 

à vancomicina. A vancomicina é a droga de escolha para 

os casos graves, recorrentes e em gestantes e lactantes 

com colite por Clostridium diffi cile.18 O tratamento ideal dos 

pacientes com doença infl amatória intestinal infectados por 

esta bactéria não está defi nido. Por serem mais agressivas, 

algumas instituições usam a vancomicina como droga de 

primeira escolha.1-6

Concluímos que a falta de reconhecimento da causa infec-

ciosa e a recidiva dos sintomas de diarreia pode induzir 

falsamente à impressão clínica de uma reativação da 

doença intestinal infl amatória. Isto pode ocasionar terapias 
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Figura 3. Infi ltrado infl amatório com áreas com fi brina, 
agregados linfoides e edema  
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desnecessárias direcionadas ao controle da doença infl a-

matória. Devido ao aumento da incidência da infecção pelo 

Clostridium diffi cile e o impacto negativo nos pacientes 

com infl amação intestinal, a suspeita da infecção, o teste 

precoce e o início rápido da terapia apropriada são essen-

ciais para alcançar um resultado clínico satisfatório.
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