
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   
 

 

Introdução- Piomiosite tropical é uma infecção bacteriana subaguda do músculo 

esquelético, que tem entre os seus principais fatores de risco condições que afetam 

o sistema imune.(Livro - Alergia e Imunologia na Infância e na Adolescência – 

Grumach, AS 2ªedição). O seguinte relato apresenta um paciente indígena, o que 

nos leva a atentar para a condição de imunodeficiência que historicamente 

caracteriza esse grupo populacional. 

Objetivos – Descrever um caso de piomiosite tropical em um paciente indígena e 

sua relação com sua condição de imunodeficiência. 

Metodologia-Trata-se de um relato descritivo de caso, desenvolvido a partir da 

observação clínica e revisão de prontuário durante o período de estágio em unidade 

secundária de saúde em Boa Vista -RR.  Para a fundamentação teórica foram 

utilizados artigos publicados na base de dados Scientific Electronic Library (Scielo) e 

revisão bibliográfica de livros didáticos. 
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Relato de caso - Paciente do sexo masculino, 49 anos, casado, agricultor, analfabeto, 
indígena da etnia Ingarikó, natural e procedente de Roraima, apresentava-se havia 2 
meses com quadro álgico em tumefação eritematosa e endurecida localizada entre a 
linha axilar média e a anterior do hemitórax direito, na região de transição 
toracoabdominal. A dor era incapacitante, não irradiava, melhorava com uso tópico de 
gel de arnica e piorava com inspiração profunda. O quadro evoluiu com o aumento de 
diâmetro da tumefação e febre a qual não foi aferida, não era acompanhada por 
calafrios e predominava no período da manhã. Um mês após o início do quadro, o 
paciente procurou o posto de saúde da região e foi referenciado ao Hospital Geral de 
Roraima.   

Ao exame clínico inicial, apresentava-se em bom estado geral; lúcido; ativo; com a pele 
seca e rugosa, os cabelos finos e opacos. Apresentava evidências de derrame pleural à 
direita (FTV diminuído,macicez e o murmúrio vesicular diminuído em base de hemitórax 
direito). As análises do líquido pleural e do conteúdo da tumefação em tórax 
identificaram empiema, sendo a necessária drenagem associada à antibioticoterapia 
com oxacilina. Houve remissão completa do quadro, sem sequelas. 

Discussão - O quadro clínico descrito é de Piomiosite tropical, definida como infecção 
da musculatura esquelética, geralmente causada por Staphylococus aureus. A doença 
evolui em três estágios: 1) infecção muscular difusa; 2) formação de abscesso; e 3) 
sepse.( Ludvig, N, 2007). 

O quadro evoluiu com complicação - derrame pleural - que poderia ser atribuída a uma 
possível desnutrição. A desnutrição proteico-calórica é extremamente comum nos 
países em desenvolvimento, estando associada à deficiência da imunidade celular e 
humoral contra os micro-organismos. As infecções são responsáveis por boa parte da 
morbidade e mortalidade que aflige as pessoas desnutridas. A base da imunodeficiência 
não está bem definida, mas é razoável presumir que os distúrbios metabólicos globais, 
causados por deficiência na ingestão de proteínas, lipídeos, vitaminas e sais minerais, 
têm um efeito adverso no desenvolvimento e função das células do sistema 
imunológico. (Imunologia celular e molecular, Abul. K. abbas, Andrew H. Lichtman  e 
Shiv Pillai -  6ª edição). 

 



Conclusão - A piomiosite tropical acomete um tecido considerado resistente à 
infecção em condições de normalidade, de modo que a doença desenvolve-se em 
situações de imunodeficiência. Com relação à população indígena, a desnutrição 
constitui um dos principais fatores precipitantes de imunodeficiência secundária. 
Acredita-se que os distúrbios metabólicos globais, causados por deficiência na 
ingestão de proteínas, lipídeos, vitaminas e sais minerais, têm um efeito adverso no 
desenvolvimento e função das células do sistema imunológico. Dados acerca de 
desnutrição proteico-calórica crônica são enfatizados em análises sobre o estado 
nutricional das populações indígenas e importantes estudos, como o de Vieira-Filho 
(1997), apontam a restrita diversidade alimentar que compõe a dieta de grupos 
indígenas como causadora dos graves impactos nutricionais.  
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