
FUNDAMENTAÇÃO/INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 

Relatar caso clínico de PMT em idoso.  

DELINEAMENTO E MÉTODOS 

Revisão de prontuário e entrevista com paciente 

RESULTADOS  

PRG, masculino, 71 anos, casado, natural do Rio de 
Janeiro/RJ, procedente de Maceió/AL, empresário, 
admitido com história de queda ao solo há 09 dias, 
seguido de dor lombar e irradiação para membro 
inferior direito. Evoluiu com confusão mental, febre, 
dor lombar e novo relato de queda. Diabético, 
etilista e ex-tabagista.  Independente para 
atividades básicas e instrumentais de vida. Ao 
exame, regular estado geral, orientado, sonolento, 
afebril, hidratado, hipocorado (+/4+). Ritmo 
cardíaco irregular, taquicárdico, pulsos pediosos de 
baixa amplitude, edema e rarefação de pelos em 
pernas, dor a palpação da musculatura 
paravertebral lombar à direita, sem sinais 
flogísticos.  
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Piomiosite tropical (PMT) é infecção bacteriana 
primária da musculatura esquelética, endêmica em 
região tropical e negligenciada devido a 
apresentação inespecífica.  O principal agente 
etiológico é o Staphylococcus aureus (90%). As 
causas relacionadas são  traumatismo, exercício 
extenuante, desnutrição, hipovitaminose, infecção 
parasitária e viral. Imunodepressão é fator de risco 
independente de etiologia.  



RESULTADOS  

Exames iniciais: leucocitose (21.400 células/mm³ e 
Bastões 28%), Proteína C Reativa 336,7mg/L; 
Creatinofosfoquinase 690U/L; Sumário de urina com 
proteínas +, glicose +++, corpos cetônicos +, 
esterase ausente, nitrito negativo Aberto protocolo 
de sepse para foco indeterminado com Cefepime. 
Hemocultura confirmou o isolamento de 
Streptococcus agalactiae e associado Vancomicina. 
Durante investigação de lombalgia a Tomografia 
computadorizada (CT) demonstrou 
espondilodiscartrose que não justificava o quadro. 
Ressonância magnética (RNM) de coluna 
lombossacra exibiu abscesso paravertebral à direita. 
Realizado drenagem cirúrgica com pesquisa de 
BAAR e cultura de secreção negativas. Evoluiu no 
pós-operatório com dor em ombro direito, febre, 
delirium hipoativo e farmacodermia. Escalonados 
antibióticos para Teicoplanina e Meropenem.  

Ultrassonografia de ombro direito evidenciou 
goteira bicipital com imagem de abscesso. 
Apresentou novo episódio de dor lombar e TC de 
controle com coleção hipodensa de músculo 
quadrado lombar direito. Cursou ainda com 
drenagem espontânea de abscesso em hálux direito, 
confirmando o diagnóstico de piomiosite.   
Realizado investigação de foco infeccioso com 
Ecocardiograma Transtorácico sem sinais de 
endocardite. Sorologias para Brucelose, HIV e VDRL 
negativas. Pesquisa para helmintos e protozoários 
em parasitológico de fezes negativa. Fez 
antibioticoterapia 42 dias e recebeu alta com 
melhora do quadro clínico.  
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A PMT pode caracterizar-se pelo acometimento 
difuso, formação de abscessos ou processo 
mionecrótico progressivo. Afeta qualquer grupo 
muscular de forma isolada ou simultânea. A 
patogenia ainda é incerta. No caso relatado, o 
paciente é idoso, com diabetes mellitus recém-
diagnosticada e com glicemias acima das metas 
preconizadas, o que acarreta imunodepressão. 
Apresentou queda ao solo evoluindo com múltiplos 
abscessos (paravertebral à direita, músculo 
quadrado lombar à direita, goteira bicipital de 
ombro direito e hálux direito) e  episódios de sepse, 
dor crônica, limitação à deambulação. O diagnóstico 
precoce de PMT é fundamental para evitar a 
progressão para forma grave e surgimento de 
complicações.  

PMT deve ser suspeitada em indivíduos com febre e 
coleções em partes moles, após episódio de trauma, 
principalmente quando imunodeprimidos. 


