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"O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras 

 respostas, é quem faz as verdadeiras perguntas” 

(Claude Lévi-Strauss) 



 

RESUMO 
 

A micobacteriose pós-cirúrgica (MPC) vem emergindo nos últimos anos no Brasil e no 
mundo como uma infecção relacionada à assistência a saúde, representando um grave 
problema de saúde pública. Em 2006, vários casos foram informados à Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ). A partir de março daquele ano, teve início um trabalho 
conjunto dessa Secretaria e do Ministério da Saúde, que definiu diretrizes para a confirmação 
do surto/epidemia, para o levantamento das causas, para a identificação das espécies do 
patógeno envolvido e para estabelecer medidas de prevenção e controle. Este estudo teve 
como objetivo descrever os aspectos clínicos e sociodemográficos dos pacientes atendidos no 
Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), Universidade 
Federal Fluminense, com diagnóstico de MPC no período 2006-2009. Casuística e métodos: 
De abril de 2006 a junho de 2009 foram atendidos no Serviço de Infectologia do HUAP 125 
pacientes encaminhados pela SES/RJ por serem casos suspeitos ou confirmados de 
micobacteriose não tuberculosa adquirida após procedimentos cirúrgicos. Os pacientes 
chegaram ao HUAP com a ficha própria de notificação de caso de MPC preenchida com os 
dados da identificação, do procedimento relacionado à infecção, da abordagem diagnóstica e 
da terapêutica prévia. O tratamento medicamentoso obedeceu às diretrizes estabelecidas pela 
SES/RJ e pela Agência Nacional de Saúde. Os dados contidos nestas fichas, bem como outras 
informações concernentes à evolução clínica, tratamento dispensado no HUAP e resposta 
terapêutica, foram inseridos em um banco de dados especialmente desenvolvido para a 
pesquisa. Resultados: A maior parte dos casos de MPC ocorreu em pacientes do sexo 
feminino (77,6%) e a colecistectomia laparoscópica foi o procedimento cirúrgico mais 
frequente (48,8%). A média do período de incubação foi de 41 dias e a mediana de 31 dias, O 
sinal clínico mais comum foi a presença de secreção (86,5%), seguida da de nodulações 
(65,6%). A maior parte dos casos apresentou lesões superficiais e múltiplas (44,8%). Em 
45,6% dos casos foram colhidos suabes e tecido para cultura antes do início do tratamento e a 
positividade deste material foi de 43,5%, valor significantemente maior que o observado 
quando a coleta de material foi feita após o início do tratamento (16,7%). O tratamento com 
três fármacos (claritromicina, etambutol e terizidona) foi feito em 90,4% (113/125) dos 
pacientes, com duração média de 226 dias e mediana de 229 dias. Foram submetidos a pelo 
menos uma abordagem cirúrgica 77,6% (97/125) dos casos, principalmente aqueles que 
apresentavam lesões profundas (44/56). Efeitos adversos foram observados em 62,4% 
(78/125) dos casos, sendo boca amarga o mais frequente. Conclusão: Apesar do longo tempo 
de tratamento com múltiplos fármacos, a grande maioria dos pacientes aderiu ao tratamento e 
evoluiu para a cura sem recidivas. 
 
 
Palavras-chave: Infecção cirúrgica. Mycobacterium. Micobacteriose pós-cirúrgica. 
Micobactérias de crescimento rápido. 



 

ABSTRACT    
 

Post-surgical mycobacteriosis (PSM) is emerging as a serious public health problem in Brazil 
and in the world. In 2006 a number of infections were reported to the Secretary of Health in 
the Rio de Janeiro State. Starting in March of this year, a joint effort was initiated by this 
Secretary and the Ministry of Health, in order to set up guidelines to confirm the 
outbreak/epidemic, to identify its causes, to identify the species of the pathogen involved, and 
to establish measures of prevention and control. The aim of this work was to describe the 
clinical and sociodemographic findings of the patients treated at the Infectious Diseases 
Service of Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), Universidade Federal Fluminense, 
who had PSM from 2006 to 2009. Patients and Methods: From April 2006 to June 2009, 125 
patients were referred by the Secretary of Health of the Rio de Janeiro State to HUAP with 
suspected or confirmed PSM. Each patient arrived at HUAP had a PSM case report form with 
data on identification, infection-related procedures, diagnostic approaches, and previous 
therapy. The treatment was defined by the Secretary of Health of the Rio de Janeiro State and 
the Health National Agency. The data from these case report forms, as well as other 
information associated with clinical evolution, treatment at HUAP, and therapeutic response 
were inserted into a database specially developed for this research. Results: Most PSM cases 
occurred in female patients (77.6%) and laparoscopic cholecystectomy was the most frequent 
surgery (48.8%). The mean incubation period was 41 days (median: 31 days). The most 
common presentation was drainage (86.5%) and nodules (65.6%). Most cases had multiple 
and superficial lesions (44.8%). Swab and tissue cultures were performed before treatment in 
45.6% of the patients and their positivity was 43.5%, value significantly higher than that 
found when the specimens were obtained after the onset of treatment (16,7%). Most patients 
(90.4% - 113/125) were treated with a combined therapy using 3 drugs (clarithromycin, 
ethambutol and terizidone), with a mean duration of 226 days (median: 229 days). Surgical 
debridement was performed in 77.6% (97/125) of the cases, mainly in those with deep tissues 
lesions (44/56). Drug adverse effects occurred in 62.4% (78/125) of the cases, and bitter taste 
was the most common. Conclusion: In spite of multiple-drug and long-term treatment, most 
patients adhered to therapy and evolved to cure without relapses. 
 
Key words: Surgical site infections, Mycobacterium. Post-surgical mycobacteriosis. Rapidly 

growing mycobacteria. 
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1. INTRODUÇÃO 

A micobacteriose pós-cirúrgica (MPC) vem emergindo nos últimos anos no Brasil e no 

mundo como uma infecção relacionada à assistência a saúde, representando um grave 

problema de saúde pública. De acordo com Cabral e Andrade (2011), os casos no Brasil são 

subnotificados. Grande parte dos relatos descreve os esforços de identificação do agente, sua 

clonalidade e os fatores relacionados à eclosão dos surtos, com o objetivo de interromper e 

prevenir novas infecções. A identificação precoce e o tratamento adequado contribuem para 

melhor evolução dos casos. A descrição da evolução clínica dos casos facilita o 

reconhecimento e auxilia no complexo tratamento, que inclui uma combinação de fármacos e 

abordagem cirúrgica concomitante (ANVISA, 2009a). 

No período do estudo foram notificados ao Núcleo de Vigilância Hospitalar da 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro 1.107 casos, correspondendo a 43,9% do total 

de casos notificados no país de 1998 a 2009 (ANVISA, 2011). 

A padronização e a pronta disponibilização do tratamento pelo Ministério da Saúde, 

assim como a definição de polos de atendimento, concorreram para uma mais rápida 

resolução da doença. 

Os esquemas terapêuticos utilizados sofreram variação à medida que novas evidências 

surgiram em relação à resposta clínica e à identificação e sensibilidade do agente. O 

desbridamento cirúrgico indicado nem sempre foi realizado, e teve lugar em momentos 

diferentes da evolução dos casos. 

Por se tratar de uma infecção ocorrida em circunstâncias especiais e por ter sido o 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) um dos polos com maior número de pacientes 

atendidos, correspondendo a aproximadamente 10% dos casos totais notificados no Estado do 
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Rio de Janeiro, o presente estudo permitirá contribuir para o melhor conhecimento da 

evolução de uma doença incomum, evitável, relacionada à assistência à saúde e de difícil 

diagnóstico e tratamento. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. AS MICOBACTÉRIAS 

2.1.1. Características gerais 

São bacilos do gênero Mycobacterium pertencentes à família Mycobacteriaceae e ao 

filo Actinobacteria (Adekambi & Drancourt, 2004). São aeróbias e resistem à descoloração 

com álcool-ácido, dado o alto conteúdo lipídico de sua parede celular. São consideradas gram-

positivas, mesmo não se corando totalmente pelo método de Gram (Mignard & Flandrois, 

2008). A parede celular é complexa, composta de quatro camadas dispostas em uma 

organização que difere da dos outros procariotas (Figura 1). A camada mais interna é 

constituída de peptidoglicano, o que lhe confere rigidez; o peptidoglicano, por sua vez, é 

composto por ácido N-glicolmurâmico, ao invés do ácido N-acetilmurâmico comum à maior 

parte das outras bactérias. A camada seguinte é de arabinogalactana, que tem composição 

semelhante entre as diversas espécies de micobactéria e se une ao peptidoglicano por ligações 

fosfodiéster. A seguir, unidos por ligações covalentes, estão os ácidos micólicos, que 

representam mais que a metade da parede. Estes são ácidos graxos de cadeia longa que 

diferem entre as espécies e proporcionam resistência à dessecação. A camada mais externa é 

composta de diferentes lipídeos. A quantidade de lipídeos e a complexidade da parede 

conferem ao organismo resistência aos agentes físicos e químicos (Hett & Rubin, 2008). 

Quando incubadas em meio sólido, as micobactérias de crescimento rápido formam 

colônias visíveis a olho nu em até sete dias. Aquelas de crescimento lento o fazem após sete e 

em até 30 dias de incubação. A temperatura ideal de crescimento é variável de acordo com a 

espécie, e oscila numa faixa de 25ºC a 45ºC. São normalmente consideradas saprófitas, 

podendo ser encontradas no ambiente, em especial na poeira do solo, formando aerossóis, e na 

água (Adekambi & Drancourt, 2004; Brown & Wallace, 2010). 
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Figura 1 – Diagrama da parede das micobactérias. 

 

 
Fonte: Hett & Rubin (2008) 

 

As micobactérias são consideradas pioneiras na capacidade de formar biofilme, o que 

representa uma vantagem evolutiva, pois permite, por exemplo, a sobrevivência desses 

organismos hidrofóbicos em tubulações da água de abastecimento urbano (Wallace et al., 

1998). Em sistemas de aquecimento de água, as espécies termofílicas conseguem sobreviver 

bem, sendo descrita, por exemplo, a disseminação através da água de chuveiro (Wallace et al., 

1998; Phillips & von Reyn, 2001). São patógenos oportunistas envolvidos em Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde e pseudo-surtos. Devem ser, portanto, consideradas como 

um emergente e importante grupo de bactérias (De Groote & Huitt, 2006; Rahav et al., 2006; 

Shah et al., 2010). 
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2.1.2. Classificação 

As espécies capazes de causar doenças em seres humanos e animais são classificadas de 

acordo com o tempo de crescimento, pigmentação e semelhança dos ácidos micólicos da 

parede celular, sendo agrupadas de acordo com a apresentação clínica e o perfil de 

sensibilidade (Brown & Wallace, 2002). 

A árvore filogenética das micobactérias divide-se em dois grandes grupos: 

micobactérias de crescimento rápido (MCR) e micobactérias de crescimento lento (Mignard 

& Flandrois, 2008). Esta característica fenotípica relacionada ao crescimento parece manter-

se quando as espécies são, mediante análise genética, dispostas em um dendrograma 

filogenético. Neste tipo de classificação genotípica, no entanto, o grupo de crescimento lento 

constitui apenas um subgrupo das micobactérias, consideradas de um modo geral. Este grupo 

de crescimento lento compreende Mycobacterium tuberculosis, M. leprae, M. kansasii, M. 

avium e M. intracellulare, entre outros (Mignard & Flandrois, 2008), e inclui, portanto, 

micobactérias não tuberculosas. No contexto deste trabalho, no entanto, interessam apenas as 

micobactérias não tuberculosas de crescimento rápido, cujos grupos (ou subgrupos) são 

descritos a seguir. 

O Grupo M. fortuitum compreende as espécies M. fortuitum, M. peregrinum, M. 

mucogenicum, M. senegalense, M. mageritense, M. septicum, M. houstonense, M. bonickei, e 

M. conceptionense. As espécies deste grupo usualmente são sensíveis às fluorquinolonas, 

doxiciclina, amicacina, imipeném, linezolida e sulfametoxazol. 

O grupo M. smegmatis inclui as espécies M. smegmatis, M. goodii e M. wolinskyi, e tem 

como característica marcante a resistência à claritromicina, mas sensibilidade às quinolonas, 

amicacina, imipeném, linezolida e sulfametoxazol. 



 18 

O grupo -+M. chelonae-abscessus abrange as espécies M. chelonae, M. abscessus, M. 

immunogenum, M. bolletii e M. massiliense. As espécies deste grupo são usualmente 

resistentes às fluorquinolonas, sulfametoxazol, doxiciclina, mas sensíveis à claritromicina, 

amicacina, tigeciclina e imipeném (Brown & Wallace, 2002; Viana-Niero et al., 2008). 

A nomenclatura do grupo M. chelonae-abscessus sofreu modificações baseadas em 

características genotípicas e fenotípicas (Leão et al., 2009). M. abscessus, M. massiliense e M. 

bolletii passaram a representar uma única espécie, sendo que M. abscessus tem duas 

subespécies propostas, M. abscessus subsp. abscessus e M. abscessus subsp. massiliense. Esta 

última foi descoberta no escarro e lavado bronco-alveolar de um paciente na cidade de 

Marselha, na França, em 2004 (Adekambi & Drancourt, 2004), e relacionada à grande 

epidemia de infecções cirúrgicas ocorrida em nosso país (Marques, 2011). 

 

2.2. INFECÇÔES CIRÚRGICAS CAUSADAS PELAS MICOBACTÉRIAS NÃO 

TUBERCULOSAS 

2.2.1. Patogenia 

O risco de infecção se relaciona não só a virulência do microrganismo, mas também à 

carga microbiana e à condição do paciente. No caso das infecções cirúrgicas por micobactéria 

não tuberculosa (MNT), a inoculação se dá diretamente no ato da manipulação dos tecidos 

pelo instrumental, e a infecção geralmente acomete a pele e o tecido celular subcutâneo, 

podendo, mais raramente, estender-se a planos mais profundos. As infecções por MCR podem 

estar relacionadas ao aumento de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade, 

incluindo os estéticos e outros que utilizam videoscopia (Vijayaraghavan et al., 2006; Cardoso 

et al., 2008). 
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As espécies mais frequentemente descritas nas infecções relacionadas à assistência a 

saúde são: M. fortuitum, M. chelonae e M. abscessus (Haiavy & Tobin, 2002; De Groote & 

Huitt, 2006; Griffith et al., 2007). 

 

2.2.2. Os surtos no mundo 

A micobacteriose relacionada à assistência à saúde representa um grave problema que 

vem emergindo nas últimas duas décadas no mundo (Phillips & von Reyn, 2001; Meyers et 

al., 2002; Zhibang et al., 2002). O primeiro caso comprovado de infecção relacionada à 

assistência a saúde por MNT foi descrito por Costa Cruz em 1936 (apud Wallace et al., 1998). 

Causado por Mycobacterium fortuitum, ocorreu em um paciente brasileiro, após injeção 

intramuscular de vitamina. Nos anos 1960, outros casos de abcessos causados por MNT após 

injeção intramuscular também foram relatados diversos locais como Congo, Holanda e Texas, 

sendo esses, portanto, os primeiros relatos de surtos dessa doença (Wallace et al., 1998). 

A partir da década de 1970 são relatados casos e surtos de infecções cirúrgicas de 

esterno em cirurgias cardíacas. No primeiro, na Carolina do Norte, em 1975,M. abscessus foi 

identificado como o agente infeccioso em 19 pacientes, cinco dos quais evoluíram para óbito 

(Robicsek et al., 1988). 

No início da década de 1980, no Texas, foram descritos seis casos de infecção de 

esterno associada ao uso de gelo não estéril no resfriamento da solução cardioplégica 

(Wallace et al., 1998). 

Na década de 1990, novos casos são relatados na Hungria e em Hong Kong. 

Posteriormente, relatos esporádicos são observados também em outros tipos de procedimentos 

(Wallace et al., 1998). 
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Ainda na década de 1990, o maior surto descrito de abcesso pós-injeção ocorreu em um 

único consultório médico na Colômbia. Esse surto foi associado à injeção local de lidocaína 

aplicada em 350 pacientes, que evoluíram com abcesso em um período de cinco meses. De 

210 amostras enviadas para cultura, o M. abscessus foi identificado em 205. Não foi utilizada 

a eletroforese em campo pulsado (PFGE) para identificar a fonte, mas todas as amostras se 

mostraram idênticas em termos de padrão de resistência. A técnica utilizada foi a reação da 

polimerase em cadeia (PCR). Este estudo foi o primeiro relato de investigação de surto por M. 

abscessus usando-se a PCR. Em 148 pacientes, a abordagem terapêutica foi realizada com a 

combinação de excisão cirúrgica e tratamento medicamentoso (claritromicina por 3 a 6 

meses), com sucesso em 95% dos casos. Nos 202 casos restantes, os pacientes receberam 

claritromicina ou o tratamento cirúrgico foi realizado isoladamente, com sucesso em menos 

de um terço dos casos. Além de ser o maior surto de abcesso por MNT pós-injeção, é também 

o primeiro relato que demonstra um método eficaz de tratamento (Villanueva et al., 1997). 

Já no final de década de 90, no Texas, um surto de infecções peri e intra-articulares por 

M. abscessus foi associado ao uso de cloreto de benzalcônio no preparo da pele para aplicação 

de esteroides (Tiwary et al., 2003). 

Na China, 86 pacientes hospitalizados que receberam penicilina G evoluíram com 

infecção local por M. chelonae subsp. abscessus, identificado nas feridas, nas tampas dos 

frascos do medicamento e no solo do ambiente onde este era armazenado, por eletroforese em 

gel de poliacrilamida (PAGE). A falha no processo de desinfecção dos frascos no momento da 

aspiração do conteúdo e de sua diluição foi relacionada à contaminação do medicamento 

(Zhibang et al., 2002). 

Na Venezuela, dez pacientes com idades entre 28 e 49 anos, submetidas à lipoaspiração, 

apresentaram, após períodos que variaram de uma semana a dois anos (entre uma e oito 
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semanas, em nove delas), inflamação, microabscessos e drenagem purulenta pela ferida 

cirúrgica. M. fortuitum e M. abscessus foram identificados como os agentes (CDC, 1998). O 

tratamento consistiu de debridamento ou drenagem dos tecidos e do emprego de 

claritromicina associada a um ou mais fármacos (amicacina, ciprofloxacino, sulfametoxazol-

trimetoprima e tetraciclina) e mostrou boa resposta após dois anos de acompanhamento. 

Falhas nos processos de desinfecção e esterilização por imersão química foram os fatores 

associados ao surto (Murillo et al., 2000). 

A partir da identificação da espécie M. massiliense em 2004, no escarro e lavado 

bronco-alveolar de um paciente na cidade de Marselha, na França (Adekambi et al, 2004; 

Adekambi & Drancourt, 2004), vários países, incluindo o Brasil, têm relatado a sua 

ocorrência em coleções obtidas de casos e surtos de infecções oportunistas invasivas, nas 

quais tinha sido, muitas vezes, originalmente classificada como M. abscessus (Cardoso et al., 

2008; Viana-Niero et al., 2008; Duarte et al., 2009). 

 

2.2.3. A situação do Brasil 

As infecções por MNT associadas a cirurgias são subnotificadas no Brasil, e a sua 

distribuição é incerta (Cabral & Andrade, 2011) A descrição da evolução clínica dos casos 

facilita o reconhecimento e auxilia no complexo tratamento, que exige o emprego de vários 

fármacos e abordagem cirúrgica (ANVISA, 2009a, Marques, 2011; Conceição, 2012). 

No período de 1998 a 2009, foram descritos vários casos de infecção envolvendo MCR, 

dentro e fora de hospitais em diversas cidades do país, mas todos relacionados a 

procedimentos invasivos (Figura 2). 
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Figura 2 - Distribuição dos casos notificados de infecção por MCR associadas a 

procedimentos invasivos, segundo ano de realização do procedimento. Brasil, 1998- 2009. 

 
Fonte: ANVISA, 2010 

Os casos pós-cirúrgicos descritos inicialmente se referiam a procedimentos 

oftalmológicos. No início dos anos 2000, em São Paulo, foram descritos três casos por M. 

chelonae após LASIK (Laser-Assisted in situ Keratomileusis) em uma série (Alvarenga et al., 

2002) e 10 casos em outra (Freitas et al., 2003). Posteriormente, uma série maior, descrita por 

Sampaio e colaboradores (2006), identificou um clone de M. immunogenum em casos de 

infecção ocorridos após cirurgias para correção de miopia. Infecções cutâneas por M. 

abscessus e M. fortuitum foram ainda relatadas após aplicações em mesoterapia (Oliveira e 

Sousa, 2001). 

Entre 2002 e 2004, um surto na cidade de Campinas, SP, envolveu pacientes submetidas 

à mamoplastia de aumento. Houve isolamento de MNT em 12 casos, sendo 11 identificados 

como M. fortuitum e um como M. porcinum. Por meio de um estudo de coorte retrospectivo, 

que incluiu 492 registros de pacientes em 12 hospitais e analisou 12 amostras utilizando 

quatro tipos diferentes de tipagem molecular, os autores concluíram que esse surto foi 

causado por cepas policlonais nas diferentes instituições, com exceção de um único hospital, 

onde um mesmo genótipo causou a maior parte das infecções. Nenhum fator de risco foi 
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comprovado. Não foi possível comprovar a hipótese de que os moldes de prótese mamária 

fossem a principal fonte de infecção. A contaminação teria se dado pela reutilização dos 

mesmos sem reprocessamento, porém os moldes foram descartados antes do início dos 

sintomas, inviabilizando a pesquisa do agente causal no material (Padoveze et al., 2008). 

A partir de 2003, alguns surtos de infecções pós-cirúrgicas por MCR foram descritos em 

vários estados brasileiros. A ANVISA acompanhou a ocorrência dessas infecções em 

diferentes estados do país, como Pará, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Rio de 

Janeiro, relacionadas principalmente a videocirurgias, mas também envolvendo 

procedimentos estéticos (Macedo & Henriques, 2009; Leão et al., 2009). A identificação do 

agente e da sua clonalidade contribuíram para a investigação e controle desses surtos 

(Sampaio et al., 2006; Viana-Niero et al., 2008; Cardoso et al., 2008). 

Em 2004 e 2005, na cidade de Belém do Pará, na região norte do Brasil, foram relatados 

312 casos de infecção por MNT em pacientes submetidos a videocirurgias (298 casos), 

mesoterapia (14 casos) e injeções (1 caso). M.abscessus foi o agenteidentificado inicialmente. 

Utilizando técnicas moleculares para a identificação do agente em 67 amostras, foi possível, 

então, discriminar, na gênese destes 312 casos, dois surtos concomitantes. Um dos surtos, 

envolvendo vários hospitais, acometeu 298 pacientes, sendo ocasionado por M. massiliense e 

apenas um clone envolvido. O outro surto, envolvendo 14 pacientes submetidos à mesoterapia 

em clínicas privadas, foi causado por M. bolletii, com múltiplas cepas envolvidas. O caso de 

infecção pós-injeção não foi relacionado a nenhum dos dois surtos (Viana-Niero et al., 2008). 

A partir de 2006, vários casos foram informados à Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro. De agosto de 2006 a julho de 2007 foram notificados 1051 casos 

ocorridos em 63 hospitais do estado. Duarte e colaboradores (2009) descreveram a espécie e a 

clonalidade do agente: foram analisadas 148 amostras de 146 pacientes e 74 confirmadas 
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como M. massiliense. Cepas selecionadas de forma randômica, no mínimo uma de cada um 

dos 38 hospitais com casos confirmados por cultura, mostraram-se todas pertencentes a um 

mesmo clone quando analisadas por PFGE. A mesma identidade clonal (BRA100) já havia 

sido constatada em surtos de diferentes cidades do Brasil (Duarte et al., 2009). 

No sul do Brasil, na cidade de Curitiba, foram estudados 39 de 131 casos notificados de 

agosto de 2007 a janeiro de 2008. De acordo com Monego e colaboradores (2011), a maior 

parte (36/39) dos casos foi causada por M. massiliense de um mesmo clone (BRA100). A 

partir desses achados, os autores sugeriram que houve a disseminação de um mesmo clone 

pelos ambientes cirúrgicos dos hospitais brasileiros nos últimos anos. 

Segundo dados da ANVISA (2009), de janeiro de 2003 a fevereiro de 2009, foram 

notificados 2128 casos de infecção por MCR, distribuídos predominantemente em hospitais 

privados do país e atingindo vários estados. 1 Os procedimentos envolvidos incluíram, em sua 

maior parte, videocirurgias, além de lipoaspiração, mamoplastia de aumento, mesoterapia, 

cirurgias oftalmológicas e injeções intramusculares (ANVISA, 2011). 

Nos casos descritos, a doença se manifestava por abcessos, nodulações, fístulas da pele 

e do tecido celular subcutâneo, algumas vezes acometendo órgãos e planos mais profundos, e 

não respondiam adequadamente aos antimicrobianos convencionais (ANVISA, 2007a). 

Esforços no sentido de identificar o agente resultaram em isolamentos do M. 

massiliense, em sua grande maioria relacionados a videocirurgias. A análise da clonalidade 

mostrou a predominância de um único clone, denominado BRA100, em diferentes estados e 

cidades brasileiras (Duarte et al., 2009). A cepa INCQS 594, pertencente a este clone, foi 

então depositada na coleção de culturas do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 

                                                      
1
 Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Distrito 

Federal, Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso do Sul, Bahia e Paraíba. 
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Saúde, unidade da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) que atua na pesquisa relativa ao 

controle da qualidade de insumos, produtos, ambientes e serviços sujeitos à ação da 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2009b). 

Os fatores que levaram a disseminação de um mesmo clone por diversas regiões do 

Brasil ainda não estão completamente esclarecidos (ANVISA, 2011). Foi demonstrada a sua 

tolerância ao glutaraldeído a 2%, mesmo após 10 horas de exposição (Lorena et al., 2010). 

Esta particularidade representa um importante risco para as infecções, mas não é o único fator 

desencadeante dos surtos, pois há diversos casos descritos de infecções causadas por espécies 

não tolerantes ao glutaraldeído (ANVISA, 2009a). A remoção inadequada de resíduos 

orgânicos impede a ação do biocida sobre os instrumentais reutilizados, que não são 

totalmente desmontados, o que dificulta o processo de limpeza (Graziano et al., 2006, 

ANVISA, 2006; ANVISA, 2007b). A precariedade do funcionamento dos Centros de 

Material e Esterilização e a falta de registro e validação dos processos de limpeza, desinfecção 

e esterilização contribuíram para a ocorrência das infecções. Esses fatores foram observados 

em diversos hospitais durante a investigação dos casos (ANVISA, 2007c; Carvalho Junior et 

al., 2008; Pitombo et al., 2009). 

A partir deste cenário, várias alterações foram recomendadas pela ANVISA no processa

mento e esterilização de material utilizado em videocirurgias. Foi proibida a desinfecção de al

to nível para materiais utilizados em procedimentos que envolvessem tecidos ou cavidades est

éreis, assim como a esterilização através da imersão em produtos químicos. Já em relação ao p

anorama de resistência deste agente aos desinfetantes e saneantes, tornou-se obrigatória para e

stes produtos sua testagem pelos fabricantes (ANVISA, 2007b, BRASIL, 2007). 
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2.2.4. A epidemia no Rio de Janeiro 

Em 2006, vários casos foram informados à Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro. A partir de março, foi iniciado um trabalho conjunto da Secretaria 

Estadual de Saúde, do Município do Rio de Janeiro e do Ministério da Saúde, que definiu 

diretrizes para a confirmação do surto/epidemia, para o levantamento das causas e para a 

identificação das espécies do patógeno envolvido, bem como medidas de prevenção e controle 

(BRASIL, 2007). 

Durante a epidemia no Rio de Janeiro, foram encaminhados para tratamento nas 

unidades de referência os casos suspeitos, definidos como aqueles que realizaram os 

procedimentos citados na cidade e nos municípios da região metropolitana e que apresentaram 

infecção no pós-operatório, com quadro clínico compatível (BRASIL, 2007). 

Posteriormente, foram classificados como casos prováveis aqueles que apresentaram 

reação granulomatosa no exame histopatológico das lesões ou bacilos álcool-ácido resistentes 

em secreções ou tecidos, e como casos confirmados os que tiveram isolamento de 

micobactéria em cultura (ANVISA, 2011). 

Os casos foram notificados à Secretaria Estadual de Saúde pelas instituições onde os 

pacientes tinham sido operados ou pelos médicos assistentes, em ficha própria disponível na 

página da Secretaria (www.saude.rj.gov.br) via fax ou e-mail. A partir daí, eram 

encaminhados para tratamento especializado aos ambulatórios de Infectologia dos hospitais 

públicos de referência, onde estava disponível o tratamento medicamentoso. 
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2.2.5. Tratamento 

A diretriz do tratamento incluiu, inicialmente, claritromicina e dois tuberculostáticos, o 

etambutol e a terizidona, por seis meses. Nos casos mais graves, a amicacina substituiu a 

terizidona (BRASIL, 2007). A experiência com a terizidona resumia-se a casos de infecções 

por M. tuberculosis resistente aos esquemas principais (Arbex, 2010). A claritromicina faz 

parte do tratamento das micobacterioses não tuberculosas, sendo empregada em associação 

com fármacos como o etambutol, quinolonas, sulfametoxazol-trimetoprima, amicacina, entre 

outros. 

A partir da identificação do agente, as amostras foram testadas em relação à 

sensibilidade antimicrobiana, mostrando-se sensíveis à 

 amicacina (MIC90 de 8 mcg/ml) e claritromicina (MIC90 de 0,25 mcg/ml). Houve 

resistência ao ciprofloxacino (MIC90 igual ou acima de 32 mcg/ml), cefoxitina (MIC90 de 

128 mcg/ml) e doxiciclina (MIC90 maior ou igual a 64 mcg/ml) (Duarte et al., 2009). 

O esquema foi então revisto, sendo a terizidona e o etambutol suspensos por falta de 

atividade adequada e a amicacina introduzida nos casos que apresentavam lesões múltiplas ou 

que não se restringiam à pele e ao tecido celular subcutâneo (ANVISA, 2009a; Monego et al., 

2011). 

O Ministério da Saúde assumiu desde o princípio a provisão do esquema de tratamento 

antimicrobiano. Por se tratar de infecção cirúrgica ocorrida em hospitais privados, o 

acompanhamento se fez conjuntamente com a rede privada. Os exames complementares, 

assim como os procedimentos cirúrgicos, foram realizados através do plano de assistência à 

saúde suplementar desses pacientes em hospitais, clínicas e consultórios da rede privada de 

saúde. 
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2.2.6. A situação atual 

De janeiro de 2010 a setembro de 2014 foram notificados à ANVISA 207 novos casos 

(suspeitos, prováveis e confirmados) de infecções por micobactérias (Figura 3) em várias 

regiões do país (Figura 4). Dentre estes casos, o estado do Rio de Janeiro notificou 12, sendo 

dois em 2010, quatro em 2011 e seis em 2012. 

 

 

Figura 3 - Brasil. Distribuição anual de casos de infecção por MCR associadas a 

procedimentos invasivos, segundo ano de realização do procedimento (janeiro de 2010 a 

setembro de 2014). 

Fonte: ANVISA, 2014. 

 

Neste contexto foram considerados três surtos ocorridos no Rio Grande do Sul, no Mato 

Grosso (ambos em 2012) e na Bahia (em 2013), cada um deles em um único estabelecimento 

de saúde. Os casos restantes ocorreram de forma dispersa pelo País. 
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Figura 4 - Brasil. Distribuição de casos de infecção por MCR associadas a procedimentos 

invasivos, segundo ano de realização do procedimento, por região geográfica (Janeiro de 2010 

a Setembro de 2014). 

Fonte: ANVISA, 2014. 
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3. OBJETIVOS 

 

– Descrever os aspectos clínicos e sociodemográficos dos pacientes atendidos no Serviço de 

Infectologia do HUAP com diagnóstico de micobacteriose pós-cirúrgica no período 2006-

2009; 

– Identificar os efeitos adversos dos medicamentos utilizados no tratamento da doença e os 

fatores que influenciaram a sua evolução. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

4.1. POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Foram estudados 125 pacientes notificados como suspeitos de micobacteriose pós-

cirúrgica e encaminhados para tratamento no ambulatório do Serviço de Infectologia do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) pelo Núcleo de Vigilância Hospitalar (NVH) 

da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, no período de abril de 2007 a junho de 

2009. Estes pacientes haviam sido operados em 10 hospitais distribuídos nas cidades do Rio 

de Janeiro, Duque de Caxias e São Gonçalo. A distribuição pelas unidades de referência, uma 

delas o HUAP, não obedeceu a critérios específicos, como, por exemplo, o local de moradia, 

mas concentrou, numa mesma unidade de referência, grupos de pacientes nos quais os 

procedimentos foram feitos em um mesmo hospital. 

 

4.2. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE CASO 

Os pacientes deste estudo foram classificados de acordo com critérios propostos pela 

ANVISA ( 2007ª; 2011): 

a) Casos suspeitos: Pacientes submetidos a procedimentos invasivos que apresentaram 

clínica compatível, definida como dois ou mais dos sinais listados abaixo, em topografia 

correspondente ao acesso cirúrgico, em que não foi realizada a coleta de exames, ou em 

que os resultados de cultura foram negativos, ou sem a identificação de micobactéria de 

crescimento rápido: 

- hiperemia por mais de uma semana; 

- hipertermia (calor) por mais de uma semana; 
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- edema por mais de uma semana; 

- nódulos com ou sem fistulização; 

- ulcerações; 

- fistulizações; 

- drenagem persistente de secreção serosa, purulenta, ou piossanguinolenta; 

- difícil cicatrização (não responsiva aos tratamentos convencionais); 

- lesão em topografia correspondente ao trajeto de cânulas ou trocarte, com ou 
sem disseminação para áreas adjacentes; 

- recidivas das lesões. 

b) Casos prováveis: Casos suspeitos que apresentaram nodulações em tecidos obtidos de 

ferida cirúrgica ou adjacentes, ou baciloscopia positiva, mas com cultura negativa para 

micobactéria; 

c) Casos confirmados: Casos suspeitos que apresentaram cultura de material obtido da ferida 

cirúrgica ou de tecidos adjacentes positiva para micobactéria. 

 

4.3. FÁRMACOS, DISPENSAÇÃO, ESQUEMA e INDICAÇÕES 

O tratamento antimicrobiano foi dispensado mensalmente pela farmácia do HUAP 

mediante prescrição realizada pelo médico responsável pelo atendimento ambulatorial durante 

todo o acompanhamento. O esquema antimicrobiano inicial era uma combinação de três 

fármacos, a claritromicina, a terizidona e o etambutol, tal como proposto pelo Centro de 

Referência Hélio Fraga do Ministério da Saúde, de onde vinham os medicamentos (Ministério 

da Saúde, 2007). Ao chegar ao HUAP, alguns pacientes já estavam em uso de monoterapia com 

claritromicina (500 mg cada 12 horas por seis meses), prescrita pelos cirurgiões que notificaram 

as infecções. Ao iniciar o acompanhamento no HUAP, foram acrescentadas à monoterapia a 
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terizidona (500 mg/dia para pacientes com peso <60 Kg e 750 mg para pacientes com peso >60 

Kg, durante seis meses) e o etambutol (1.200 mg/dia, durante seis meses), ainda de acordo com 

o esquema antimicrobiano proposto pelo Ministério da Saúde. Para esta pesquisa foram 

considerados os medicamentos e o tempo em que foram empregados mesmo antes do início do 

acompanhamento dos pacientes no Serviço de Infectologia do HUAP. 

No decorrer do acompanhamento, uma mudança foi proposta pelo Ministério da Saúde 

(Ministério da Saúde, 2007), em decorrência da identificação de M. massiliense como o 

agente relacionado à epidemia e do conhecimento de sua sensibilidade aos antimicrobianos. A 

terizidona e o etambutol foram retirados do esquema, permanecendo a claritromicina (500 mg 

12/12 h durante nove meses), que deveria a partir daí ser associada à amicacina (1,0 g IM ou 

EV 3 vezes por semana durante três meses) nos casos com lesões múltiplas ou em que 

houvesse acometimento dos planos mais profundos que a pele e o subcutâneo. 

No Quadro 1 são apresentados os esquemas de tratamento preconizados pelo Ministério 

da Saúde para o tratamento da micobacteriose pós-cirúrgica durante a epidemia. 

 

Quadro 1 - Esquemas de tratamento preconizados pelo Ministério da Saúde para tratamento 
da micobacteriose pós-cirúrgica durante a epidemia 
 

Fevereiro/2007 Abril/2007 Abril/2009 

Claritromicina 
(duração indefinida). 

Claritromicina + etambutol + 
terizidona (durante 6 meses). 

Claritromicina (durante 6 meses) + 
amicacina (durante 2 semanas). 

 
Acometimento de >1 local: 
substituir a terizidona por 
amicacina (durante 3 meses). 

Tempo total: 9 meses após a 
ressecção. 

Na contraindicação dos 
aminoglicosídeos: tigeciclina. 
 
Outros fármacos sugeridos: imipeném, 
linezolida, quinolonas. 

Fonte: ANVISA (2007a); MINISTÉRIO DA SAÚDE (2007); ANVISA (2009)
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4.4. ACOMPANHAMENTO, EVOLUÇÃO E EFEITOS ADVERSOS DOS FÁRMACOS  

O acompanhamento da evolução da doença e dos efeitos colaterais dos medicamentos 

foi feito mensalmente, a partir da avaliação clínica e de exames complementares de sangue, 

como bioquímica, hemograma e proteína C reativa (PCR). As imagens de ressonância 

magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia das lesões complementaram a 

avaliação clínica da extensão e da evolução da doença, com objetivo de identificar nódulos, 

coleções e trajetos fistulosos no tecido celular subcutâneo e em planos profundos. A 

abordagem cirúrgica foi indicada e realizada como medida auxiliar do tratamento 

antimicrobiano nos casos em que houve aumento das lesões, aparecimento de lesões novas, 

bem como a presença de nódulos ou trajetos fistulosos. 

 

4.5. PROTOCOLO UTILIZADO E VARIÁVEIS DO ESTUDO 

Os pacientes encaminhados ao HUAP tinham uma ficha de notificação com os dados 

descritos abaixo. Esta ficha foi preenchida, na maior parte das vezes, pelo cirurgião e continha 

informações sobre o procedimento cirúrgico relacionado à infecção e sobre o diagnóstico e o 

tratamento instituído antes do encaminhamento ao HUAP. Para fins desta pesquisa, estes 

dados foram acrescidos àqueles coletados dos registros médicos do acompanhamento no 

Serviço de Infectologia do HUAP. 

 

a) Dados obtidos da Ficha de Notificação: 

- Nome; 

- Endereço; 

- Data de nascimento;  

- Sexo; 
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- Doenças crônicas pré-existentes; 

- Cirurgia realizada; 

- Via de acesso; 

- Data da cirurgia; 

- Data do aparecimento das manifestações clínicas 

- Sintomas apresentados; 

- Unidade onde foi realizada a cirurgia; 

- Tratamento iniciado; 

- Antibiótico início do tratamento; 

- Envio amostra para o laboratório; 

- Data de envio da amostra; 

- Método de processamento utilizado nos artigos de vídeo-cirurgia. 

b) Dados do acompanhamento ambulatorial no Serviço de Infectologia do HUAP: 

- Data do fim das manifestações clínicas; 

- Data da primeira imagem; 

- Resultado do exame direto de acordo com o local da coleta do material; 

- Presença de granuloma no fragmento de tecido antes do tratamento; 

- Coleta de material após do início do tratamento; 

- Tipo de material para diagnóstico após do início do tratamento; 

- Resultado do exame direto de acordo com o local da coleta do material; 

- Resultado da cultura de acordo com o local da coleta do material; 

- Presença de granuloma no fragmento de tecido após o inicio do tratamento; 

- Número de portais acometidos de acordo com o tipo de cirurgia realizada; 

- Número de portais aspirados; 

- Número de portais biopsiados; 
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- Número de portais reoperados; 

- Duração do tratamento; 

- Interrupção do esquema inicial por efeito adverso; 

- Data do final do tratamento; 

- Duração do tratamento no HUAP; 

- Efeitos adversos apresentados; 

- Efeito adverso que ocasionou a interrupção do tratamento; 

- Tratamento cirúrgico realizado; 

- Número de tratamentos cirúrgicos realizados; 

- Data do tratamento cirúrgico; 

- Resultados dos exames laboratoriais solicitados; 

- Resultados de exame de imagem. Neste estudo foram avaliados apenas os 

achados de imagem considerados como relacionados à MPC, isto é, nódulos, 

coleções e trajetos fistulosos; 

- Ocorrência de recidiva. 

 

4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos através da revisão dos prontuários médicos foram registrados no 

protocolo elaborado para esta pesquisa e armazenados em um banco de dados próprio, 

desenvolvido no Programa SPSS 17 for Windows. O programa Epi InfoTM 7 for Windows foi 

utilizado para a análise estatística dos dados obtidos. A diferença entre as proporções das 

variáveis estudadas foi avaliada pelo teste do qui-quadrado, com significância estatística ao 

nível de 0,5%. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense 

(apêndice 1)e dispensou o Termo de Consentimento Esclarecido. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Dos 126 pacientes encaminhados ao HUAP para avaliação e acompanhamento de 

micobacterioses pós-cirúrgicas, um foi excluído do estudo por não atender à definição de 

caso. Os demais 125 pacientes foram classificados em três grupos de acordo com as 

definições da ANVISA (2011): 63 suspeitos (50,4%), 38 prováveis (30,4%) e 24 casos 

confirmados (19,2%). 

A distribuição dos casos de acordo com o mês de entrada no estudo é apresentada no 

Gráfico 1.A maior parte dos pacientes (99 pacientes) foi atendida no Serviço de Infectologia 

do HUAP no período de abril e maio de 2007. 

 

Gráfico 1 – Serviço de Infectologia/HUAP - Distribuição dos 125 casos de micobacteriose 

pós-cirúrgica de acordo com o mês de entrada no estudo (Abril de 2007 a Junho de 2009). 
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A distribuição dos casos de acordo com o mês do procedimento relacionado à infecção é 

apresentada no Gráfico 2. A maior parte dos pacientes (109) foi submetida ao procedimento 

de outubro de 2006 a janeiro de 2007. 

 

Gráfico 2 – Serviço de Infectologia/HUAP - Distribuição dos 125 casos de micobacteriose 

pós-cirúrgica de acordo com o mês do procedimento relacionado à infecção. 

 
 

 

A distribuição dos casos de acordo com o mês de início dos sintomas é apresentada na 

Gráfico 3. A maior parte dos pacientes (111 casos) relatou sintomas que se iniciaram entre 

novembro de 2006 e abril de 2007. 
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Gráfico 3 – Serviço de Infectologia/HUAP - Distribuição dos 125 casos de micobacteriose 

pós-cirúrgica de acordo com o mês de início das manifestações clínicas (outubro de 2006 a 

maio de 2009).  

 

 

Na população estudada, a idade variou entre 19 e 81 anos (média: 43,7; mediana: 41,5), 

com predominância do gênero feminino (97/125 - 77,6%) (Tabela 1). 

Todos os pacientes eram provenientes do estado do Rio de Janeiro, sendo 59,2% deles 

(74/125) residentes na capital, seguindo-se Duque de Caxias (26/125 - 20,8%) (Tabela 1). 

Vinte por cento (28/125) dos pacientes apresentaram pelo menos uma comorbidade, 

sendo a hipertensão arterial sistêmica a mais frequente (21/28 – 75%). Outras menos 

frequentes foram: hipotireoidismo (3 casos), diabetes mellitus (3 casos) e neoplasia (4 casos). 

Neste último tipo de comorbidade, o tratamento videocirúrgico da neoplasia estava 

relacionado à infecção (Tabela 1). 

O período de incubação variou de zero a 170 dias, com média de 41 e mediana de 31 

dias. A maior parte (89 casos 71,2%) ficou entre oito a 60 dias, seguindo-se o período de 61 a 
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90 dias (17 casos – 13,6%). Em um caso não foi possível definir o período de incubação e em 

10 (8%) pacientes o período relatado foi de sete dias ou menos. 

 

5.2. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E CARACTERÍSTICAS DAS LESÕES 

Em relação ao procedimento cirúrgico, a maior parte dos casos (93,6% ou 117/125) se 

relacionou a videocirurgias, principalmente a colecistectomias (48,8% ou 61/125), seguindo-

se as videocirurgias ginecológicas (15,2% ou 19/125), as gastroplastias (11,2% ou 14/125), as 

apendicectomias(8,8% ou 11/125), as artroscopias (8% ou 10/125) e os procedimentos 

urológicos (1,6% ou 2/125). Os casos não relacionados a videocirurgias foram: mamoplastia 

de aumento (4% ou 5/125), lipoaspiração, procedimento urológico e gastroplastia por via 

aberta (0,8% ou um caso cada) (Tabela 2). 

Em 22,4% (28/125) dos casos as lesões eram únicas e superficiais, em 44,8% (56/125) 

múltiplas e superficiais, em 20,8% (26/125) profundas, em 4% (5/125) relacionadas à prótese 

mamária (mamoplastias de aumento) e em 7,2% (9/125) relacionadas à cirurgia artroscópica 

com colocação de âncora metálica. Em um caso (0,8%) a lesão foi relacionada à colocação de 

um cateter do tipo duplo J (Tabela 3). 

A presença de secreção na ferida operatória foi o achado mais comum, encontrado em 

108 (86,4%) pacientes, seguido de nódulos situados sobre ou adjacentes ao local da cirurgia 

(82 casos - 65,6%). Outros achados foram: vermelhidão (31 casos - 24,8%), enduração (29 

casos – 23,0%), deiscência de sutura (23 casos -18,4%) (Tabela 4). 
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Tabela 1- Serviço de Infectologia/ HUAP - Características gerais dos 125 casos de 

micobacteriose pós-cirúrgica (abril de 2007 a junho/2009).. 

Características gerais 
Confirmados 

n=24 (%) 

 Prováveis 

n=38 (%) 

Suspeitos 

n=63 (%) 

Total 

n=125 

Faixa etária 

 < 20 

 

0 (0,0) 

 

1 (100,0) 

 

0 (0,0) 

 

1 

 20 – 29 7 (26,9) 6 (23,1) 113 (50,0) 26 

 30 – 39 5 (17,8) 8 (28,6) 15 (53,6) 28 

 40 – 49 3 (10,7) 11 (39,3) 14 (50,0) 28 

 50 -59 6 (24,0) 8 (32,0) 11 (44,0) 25 

 >60 3 (17,6) 4 (23,5) 10 (58,9) 17 

 
Gênero 

    

 Feminino 21(21,6) 31 (32,0) 45(46,4) 97 

 Masculino 3 (10,7) 7 (25,0) 18 (64,3) 28 

 
Município de residência 
 

    

 Rio de Janeiro 16 (21,6) 27 (36,5) 31 (41,9) 74 

 Duque de Caxias 3 (11,5) 4 (15,4) 19 (73,1) 26 

 Outros 5 (20,0) 7 (28,0) 13 (52,0) 25 

Presença de comorbidades     

 Sim 5 (18,6) 10 (37,0) 12 (44,4) 27 

 Não 19 (19,4) 28 (28, 6) 51 (52,0) 98 
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Tabela 2 – Serviço de Infectologia/HUAP - Procedimentos cirúrgicos relacionados à infecção 

de acordo com a classificação dos casos de micobacteriose pós-cirúrgica (Outubro de 2006 a 

Abril de 2009). 

Procedimentos cirúrgicos 
 Confirmados 

n=24 (%) 

Prováveis 

n=38 (%) 

Suspeitos 

n=63 (%) 

Total 

n=125 

Colecistectomia 11(18,0) 16 (26,2) 34 (55,8) 61 

Ginecológicos 3 (15,8) 9 (47,3) 7 (36,9) 19 

Gastroplastias 2 (14,2) 8 (57,2) 4 (28,6) 14 

Apendicectomia 2 (18,1) 1 (9,0) 8 (72,7) 11 

Artroscopia 1 (10,0) 2 (10,0) 7 (80,0) 10 

Mamoplastia 4 (80,0) 0 (0,0) 1 (20,0) 5 

Urológicos 1 (33,3) 2 (66,7) 0 (0,0) 3 

Lipoaspiração 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 1 

Videolaparoscopia 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 1 

 

 

 

Tabela 3 - Serviço de Infectologia/HUAP - Classificação dos casos de micobacteriose pós-

cirúrgica de acordo com a extensão das lesões (abril de 2007 a junho/2009).. 

Extensão das lesões 
Confirmados 

n=24 (%) 

Prováveis 

n=38 (%) 

Suspeitos 

n=63 (%) 

Total 

n=125  

Únicas e superficiais 4 (14,3) 7 (25,0) 17 (60,7) 28 

Múltiplas e superficiais 9 (16,0) 16 (28,6) 31 (55,4) 56 

Profundas 4 (15,4) 13 (50,0) 9 (36,6) 26 

Mamoplastias 4 (80,0) 0 (0,0) 1 (20,0) 5 

Âncoras 2 (22,2) 2 (22,2) 5 (55,6) 9 

Urinária 1 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 
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Tabela 4 – Serviço de Infectologia/HUAP - Características das lesões dos casos de 
micobacteriose pós-cirúrgica de acordo com as definições da ANVISA (2011) (abril de 2007 a 
junho/2009).  

Características 
Confirmados 

n=24 (%) 

Prováveis 

n=38 (%) 

Suspeitos 

n=63 (%) 

Total 

n=125  

Secreção 21 (19,4) 32 (29,6)  55 (51,0) 108 

Nódulos 15 (18,3) 28 (34,1) 39 (47,6) 82 

Vermelhidão 7 (22,6) 12 (38,7) 12 (38,7) 31 

Enduração 3 (10,3) 9 (31,0) 17 (58,7) 29 

Deiscência 4 (17,4) 5 (21,7) 14 (60,9) 23 

Obs. Um paciente pode ter lesões com mais de uma característica. 

 

5.3. COLETA DE MATERIAL E EXAMES LABORATORIAIS 

Foi coletado material para diagnóstico (exame direto, cultura, histopatológico) em 

79,2% (99/125) dos pacientes. A coleta foi realizada em 57 pacientes antes do início do 

tratamento e após o início em 42. 

Dos 57 pacientes que coletaram material antes do início do tratamento, 42 (73,7%) 

coletaram fragmentos de tecido, 11 (19,3%) coletaram suabes, dois (3,5%) fragmentos e suabe 

e um (1,8%) urina. Em um dos casos não foi possível recuperar o tipo de material coletado. A 

cultura de fragmentos de tecidos foi realizada em 41 dos 44 pacientes que coletaram este tipo 

de material e o resultado conhecido em 33 casos, dos quais 13 foram positivos e 20 negativos. 

A cultura dos suabes foi positiva em seis pacientes e negativa em outros seis. Em um dos 

casos não foi possível recuperar o resultado da cultura do suabe. A cultura da urina coletada 

de um paciente foi positiva. No total, independentemente do tipo de material coletado, a 

cultura foi positiva em 20 (43,5%) dos 46 casos que coletaram material antes do início do 

tratamento e que tinham resultado conhecido. 

O exame histopatológico dos fragmentos de tecido coletados de 44 pacientes antes do 
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início do tratamento mostrou granulomas em 21 casos (47,7%). Nos 23 casos restantes não foi 

possível recuperar o resultado. 

Dos 42 casos que coletaram material após o início do tratamento, 39 (92,9%) coletaram 

fragmento de tecido e dois (4,8%) coletaram fragmento e suabe. Em um dos casos não foi 

possível recuperar o tipo de material coletado. 

A cultura de fragmentos de tecidos foi realizada em 31 dos 42 pacientes, dos quais 24 

tinham resultados conhecidos, sendo quatro positivos (16,7%) e 20 negativos. O exame 

histopatológico dos fragmentos de tecido coletados de 41 pacientes após o início do 

tratamento mostrou granulomas em 26 (63,4%) casos. Nos 15 casos restantes o resultado não 

pode ser recuperado. 

A positividade da cultura antes e após o início do tratamento foi comparada, 

independentemente do material colhido: a chance da cultura ser positiva no material colhido 

antes do início do tratamento foi 3,84 vezes superior à mesma chance para o material colhido 

após o início do tratamento [(RC=3,84 (95% IC=1,36 – 13,05)]. 

A cultura do material de 37 dos 42 pacientes que somente colheram material após uso 

de claritromicina foi positiva em quatro, e negativa em 28. Não houve acesso ao resultado de 

cinco pacientes. 

O agente etiológico mais frequentemente identificado no material coletado dos 

pacientes foi o M. massiliense (22 casos). Em menor número foram identificados, em dois 

casos relacionados a mamoplastia de aumento, o M. mageritense e o M. fortuitum. Em uma 

paciente foram identificados o M. neoarum e o M. massiliense. 
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5.4. TRATAMENTO 

O esquema com três fármacos (claritromicina, etambutol e terizidona) foi o tratamento 

inicial indicado para 113 (90,4%) dos 125 pacientes. Nos 12 pacientes restantes, observaram-

se as seguintes condições: (a) três (2,4%) não receberam a primeira prescrição, dois por 

abandono logo no início do acompanhamento e um por transferência para tratamento em outro 

hospital; (b) quatro pacientes (4%) receberam combinações iniciais com outros fármacos 

(ciprofloxacino, minociclina, sulfametoxazol-trimetoprima e imipeném). Dois destes quatro 

casos começaram o tratamento durante uma internação hospitalar para abordagem cirúrgica e 

em relação aos outros dois, decorrentes de mamoplastia, o esquema se baseou no perfil de 

sensibilidade da espécie, já identificada no momento do início do tratamento; (c) cinco 

pacientes iniciaram o tratamento quando o etambutol e a terizidona já não eram mais 

recomendados pelo protocolo do Ministério da Saúde; destes, quatro iniciaram claritromicina 

como monoterapia e o restante iniciou claritromicina com minociclina, pois apresentava lesão 

acometendo planos profundos, tal como detectado já na primeira imagem. 

Ainda sobre os 12 pacientes que não receberam o esquema inicial com três fármacos 

(claritromicina, etambutol e terizidona), verificou-se que, dos dois pacientes que receberam 

combinações diferentes durante a internação hospitalar, só um deles fez uso dos 

medicamentos durante de 21 dias (claritromicina, ciprofloxacino e imipeném). O outro usou 

claritromicina e ciprofloxacino por 40 dias, continuando com esquema oral sem a 

claritromicina (ciprofloxacino com etambutol e terizidona), em decorrência de toxicidade a 

este fármaco. Este paciente fez, ao todo, 327 dias de tratamento. Dos quatro pacientes que 

iniciaram o tratamento com claritromicina em monoterapia, um não retornou após a primeira 

prescrição, outro completou nove meses de tratamento com sucesso e os últimos dois tiveram 

de adicionar outros fármacos, por terem apresentado, no decorrer do acompanhamento, 
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acometimento de planos profundos comprovado por imagens de tomografia. Em um deles, a 

lesão evoluiu para uma coleção de difícil acesso para drenagem e que, por esta razão, não foi 

abordada. Para este paciente, o esquema foi ampliado com o acréscimo de amicacina e 

minociclina. No outro caso, a minociclina foi acrescentada no decorrer do acompanhamento 

depois que uma imagem de controle mostrou espessamento muscular não visualizado no 

primeiro exame. 

Dos 113 pacientes que iniciaram esquema tríplice no Serviço de Infectologia do HUAP, 

69 (61%) completaram sem qualquer modificação o tratamento, cuja duração variou de 105 a 

342 dias, com média de 226 dias e mediana de 229. Dezessete (15%) pacientes interromperam 

o tratamento, a maior parte por abandono (16 casos). Um paciente foi transferido para 

continuar o tratamento em outra unidade de saúde. 

Antes do início do acompanhamento no Serviço de Infectologia do HUAP, 103 (82,4%) 

pacientes já haviam usado, ou estavam em uso, de claritromicina. A duração deste tratamento 

prévio variou de quatro a 209 dias, com média de 71 dias e mediana de 70,3 dias. 

Considerando todos os 123 pacientes que fizeram uso de claritromicina, a duração total 

de uso deste medicamento variou de um a 19 meses, com média de 9,0 e mediana de 9,2 

meses. Apenas dois pacientes não utilizaram claritromicina: um pelo perfil de sensibilidade do 

agente e outro por abandono. 

Em relação ao tempo total de tratamento com claritromicina de acordo com o tipo de 

lesão, verificou-se que: (a) nos pacientes com lesão única e superficial, a média foi de 261 e a 

mediana de 256 dias (variação: 146 a 428 dias); (b) nos que apresentaram lesões múltiplas e 

superficiais a média foi de 282 e a mediana de 300 dias (variação: 96 a 545 dias); (c) nos que 

apresentavam lesões profundas a média foi de 326 e a mediana de 317 dias (variação: 180 a 

571 dias); (d) nos pacientes que fizeram cirurgia artroscópica com colocação de âncora 
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metálica a média foi de 314 e a mediana de 306 dias (variação: 30 a 565 dias); (e) nas 

pacientes com infecções relacionadas à mamoplastia de aumento, quatro usaram 

claritromicina, com média de 201 dias e mediana de 167 dias (variação: 77 a 392 dias). Na 

paciente restante, o agente identificado não era sensível ao fármaco. 

Foram submetidos a pelo menos uma abordagem cirúrgica 48,2% (14/29) dos pacientes 

com lesões únicas e superficiais; 78,6% (44/56) dos que apresentaram lesões múltiplas e 

superficiais; e 96,0% (25/26) com lesão profunda. Todos os nove pacientes com âncora 

metálica em ombro e todas as cinco pacientes com próteses mamárias retiraram os 

dispositivos. 

No grupo de pacientes que apresentaram lesão única e superficial, oito pacientes (8/14 - 

57,1%) foram abordados cirurgicamente, com média de 94 e mediana de 96 dias após o início 

do tratamento (variação de 14 a 196 dias). No grupo de pacientes com lesões múltiplas, 27 

pacientes (27/44 – 61,4%) foram abordados cirurgicamente com média de 107 e mediana de 

86 dias após o início do tratamento (variação de 2 a 304 dias). No grupo com lesões profundas, 

12 pacientes (12/26- 46,2%) foram abordados com média de 93 e mediana de 59 dias após 

início do tratamento (variação de 27 a 230 dias). Dos nove pacientes submetidos à cirurgia 

artroscópica com colocação de âncora metálica e que retiraram este dispositivo, seis o fizeram 

depois 95 dias (em média; mediana de 76 dias) após o início do tratamento (variação de 7 a 

237 dias). Dos cinco pacientes com prótese mamária, duas retiram as duas próteses, uma com 

10 e outra com 52 dias decorridos do início do tratamento. 

5.5. EFEITOS ADVERSOS 

Observaram-se efeitos adversos em 78 casos (62,4%), sendo os mais frequentes: boca 

amarga (47 casos – 37,6%), sonolência (14 casos 11,2%), tonteira (13 casos 10,4%), 

alterações de memória (11 casos – 8,8%) e epigastralgia (10 casos 8%). Os demais efeitos 
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colaterais ocorreram em 44 pacientes, com frequência individual menor do que 10 casos 

(Tabela 5). A toxicidade pela claritromicina usada previamente ao acompanhamento no HUAP 

foi descrita em um caso. 

 

Tabela 5 - Serviço de Infectologia/HUAP - Efeitos adversos observados durante o tratamento 
dos 125 casos de micobacteriose pós-cirúrgica (abril de 2007 a junho de 2009). 
 

Efeitos adversos n (%) 

Boca amarga 50 (40,0) 

Sonolência 15 (12,0) 

Tonteira 13 (11,2) 

Alterações de memória 13 (10,4) 

Epigastralgia 10 (8,0) 

Aumento de peso 8 (6,4) 

Tristeza/depressão  7 (5,6) 

Diarreia 6 (4,8) 

Alergias 5 (6,8) 

Cefaleia 5 (4,0) 

Tremor 4 (3,2) 

Perda de apetite 3 (2,4) 

Convulsão 1 (0,8) 

 

Cinco pacientes apresentaram reações alérgicas urticariformes atribuídas ao etambutol, 

situação em que foi necessário interromper o uso do fármaco. Alterações do sistema nervoso 

central, como sonolência, tonteira, tristeza, depressão, cefaleia, tremor e convulsão, foram 

observadas em 34 pacientes e atribuídas à terizidona. Destes, dois pacientes, um deles com 

depressão e o outro com crise convulsiva, interromperam o uso do fármaco após avaliação por 

um neurologista. Nos exames seriados realizados mensalmente, não se observaram alterações 

de enzimas hepáticas. 
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5.6. EXAMES DE IMAGEM 
 

Foram realizados exames de imagem em 104 dos 125 pacientes estudados, com o 

objetivo de detectar nódulos, coleções e fístulas, auxiliando o diagnóstico, a abordagem 

cirúrgica e o acompanhamento da evolução da doença. A modalidade de exame mais 

frequente foi a tomografia computadorizada, realizada em 87 pacientes, seguida da 

ressonância magnética, realizada em 20 pacientes, e da ultrassonografia, realizada em 15 

pacientes. A maior parte destes pacientes (99/104 – 95,2%) realizou o exame após o início do 

tratamento com antibiótico e 63,3% (69/104) após a primeira abordagem cirúrgica. Das 15 

ultrassonografias realizadas, três foram normais e, em três, o resultado não pode ser 

recuperado. Das 20 ressonâncias magnéticas realizadas, uma foi normal e em quatro o 

resultado não pode ser recuperado. Das 87 tomografias realizadas, 26 foram normais. 

Na Tabela 6 são apresentadas as alterações encontradas nos diferentes exames de 

imagem realizados (ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética). 

 

Tabela 6 – Serviço de Infectologia/HUAP – Achados nos exames de imagens dos pacientes 

com micobacteriose pós-cirúrgica (abril de 2007 a junho/2009).  

 

Alterações de 
Imagem 

Ultrassonografia 
(N=6) 

Ressonância 
Magnética 

(N=6) 

Tomografia 
computadorizada 

(N=18) 

Nodulação  3 0 8 

Coleção  2 6 10 

Trajeto fistuloso 4 1 2 

    
 

Após o término do tratamento medicamentoso, a maior parte (120/125) dos pacientes 

foi acompanhada por até dois anos. Não houve recidivas.  
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Figura 5 – Imagem de RNM de abdômen mostrando trajeto fistuloso no tecido celular 

subcutâneo. 

 

Figura 6 – Imagem de Tomografia computadorizada de abdômen mostrando coleção 

subcutânea. 
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Figura 7 – Imagem de Tomografia computadorizada de abdômen mostrando coleção 

intraperitoneal. 
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6. DISCUSSÃO 

Surtos de infecção provocada por diferentes espécies de MCR, complicando 

procedimentos estéticos, oftalmológicos, injeções e videocirurgias, têm sido descritos, nas 

últimas décadas, em 23 estados do país (Oliveira e Souza et al, 2001; Alvarenga et al., 2002; 

Sampaio et al., 2006). A distribuição dos casos notificados de 1998 a 2009 em várias regiões 

brasileiras, aponta para uma situação endêmica em nosso país e para a emergência das MCR 

como patógenos oportunistas, relacionados à assistência à saúde (ANVISA, 2011; Phillips & 

von Reyn, 2001). No entanto, no período de 2006 a 2008 observou-se, em 10 estados 

brasileiros, maior concentração de casos ocorrendo de forma sequencial, principalmente em 

pacientes submetidos a videocirurgias. 

Neste trabalho é descrito o atendimento a 125 dos 1107 casos (11,3%) de micobacteriose 

pós-cirúrgica notificados no Rio de Janeiro, estado este responsável por 43,9% das 2520 

notificações ocorridas no país de 1998 a 2009 (ANVISA, 2011). O período do estudo abrangeu 

os anos de maior ocorrência de casos no estado e no país, 2006 a 2008, e se estendeu a 2009, 

ano em que incidência já foi menor, provavelmente em resultado de medidas instituídas para o 

controle da epidemia (ANVISA, 2007b; ANVISA, 2007c; ANVISA, 2011). 

Em relação a esses eventos, diversos autores identificaram o agente, M. massiliense, do 

qual predominava um clone denominado BRA 100, caracterizando assim uma epidemia de 

infecções cirúrgicas por MCR (Leão et al., 2010; Duarte et al., 2009; Monego et al., 2011). A 

predominância de um clone em distintas regiões do país sugeriu uma fonte comum, 

possivelmente ligada aos saneantes e aos equipamentos utilizados. Falhas nos processos de 

limpeza, desinfecção e esterilização de materiais, assim como na técnica cirúrgica, e a 

tolerância do agente infeccioso ao glutaraldeído foram as principais hipóteses para explicar a 

origem do surto (Lorena et al., 2010; ANVISA, 2011). A dificuldade de controle e 
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monitoramento das soluções desinfetantes utilizadas para o reprocessamento de material 

cirúrgico, com a consequente exposição a concentrações inadequadas dessas soluções, ou a 

exposição por tempo insuficiente, podem ter contribuído para a seleção da MCR resistente e 

para a sua emergência como agente da epidemia (Graziano et al., 2006; Duarte et al., 2009; 

Lorena et al., 2010). 

Também no presente estudo M. massiliense foi identificado na maior parte dos casos em 

que a cultura foi positiva (22/24). A identificação de três outras espécies nesta série pode estar 

relacionada ao menor rigor na aplicação dos métodos de limpeza e desinfecção, tal como 

observado durante a investigação do surto no Rio de Janeiro, permitindo a sobrevivência da 

MCR nas soluções desinfetantes (Duarte et al., 2009; Pitombo, 2009). 

A maior parte dos pacientes atendidos no Serviço de Infectologia do HUAP era 

composta de mulheres (97/125 -77,6%), a maior parte das quais, submetida à colecistectomia 

(49 casos), uma das videocirurgias mais realizadas, indicada na litíase biliar, doença mais 

prevalente neste gênero (Allori et al., 2010). 

As videocirurgias abdominais foram as mais frequentes (116/125 – 92,8%) neste estudo 

e também durante a epidemia (59,2%) (ANVISA, 2011) provavelmente porque esta 

topografia é a mais comumente manipulada nos procedimentos cirúrgicos com este tipo de 

acesso. Neste trabalho, 61 casos (61/125 - 48,8%) ocorreram após colecistectomia, tratamento 

indicado na litíase biliar. Os procedimentos não invasivos, como aplicações intramusculares e 

subcutâneas, ou procedimentos endoscópicos por orifícios naturais, por exemplo, ocorreram 

com menor frequência (5,4%). No presente estudo houve um caso (0,8%) decorrente de 

procedimento urológico com via de acesso por orifício natural. 

Comparando-se a classificação final dos casos deste estudo com os dados do relatório 

final da investigação da epidemia publicado pela ANVISA (2011), foram encontrados um 
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percentual menor de casos confirmados, ou seja, aqueles com cultura positiva (19,2%), em 

comparação com o que se observou no país um todo (31,4%) (ANVISA, 2011). 

Grande parte dos pacientes (52,8%) iniciou o tratamento com claritromicina diante da 

suspeita de infecção por MCR antes mesmo da coleta de exames diagnósticos. Isso ocorreu 

devido à rápida disseminação das informações sobre o surto entre os profissionais de saúde. 

Tal fato pode ter contribuído para a menor proporção de casos confirmados neste estudo. 

Os casos classificados como prováveis, aqueles em que se evidenciou granulomas no 

exame histopatológico ou a presença de BAAR na secreção e em que a cultura foi negativa ou 

não realizada, corresponderam a 30,4% dos pacientes avaliados. Este percentual foi maior do 

que o descrito na epidemia de âmbito nacional (3,0%) (ANVISA, 2011). 

Como era esperado, a positividade das culturas (43,5%) foi significativamente maior 

nos pacientes que colheram material antes do início do tratamento com antibiótico. No 

entanto, a presença de granulomas no exame histopatológico do material colhido para 

diagnóstico foi de 100%, antes ou depois do início do antibiótico, o que, possivelmente, 

contribuiu para classificação de boa parte dos casos deste estudo como prováveis. O 

percentual de pacientes que não colheram exames ou tiveram resultado negativo (classificados 

como suspeitos) foi menor nessa série (50,4%) do que o relatado na epidemia como um todo 

(65,5%) (ANVISA, 2011). 

Em relação à apresentação clínica, os sinais e sintomas encontrados foram secreção 

(86,4%), seguida de nódulos (65,6%), além de vermelhidão (24,8%), enduração (23,2%) e 

deiscência de sutura (18,4%), semelhantemente ao descrito em outros relatos (BRASIL, 2007; 

Macedo & Henriques, 2009; Duarte et al., 2009; Shah et al., 2010). 
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A diretriz de tratamento indicada pelo Ministério da Saúde, e utilizada no Estado do Rio 

de Janeiro, incluía o desbridamento cirúrgico seguido de claritromicina, terizidona e 

etambutol (BRASIL, 2007). Este esquema teve como base o conceito da poliquimioterapia 

empregada habitualmente na infecção por micobactérias e a ausência, na literatura, de estudos 

sistemáticos que uniformizassem o tratamento (BRASIL, 2007). Neste estudo, este esquema 

foi indicado para 92% dos pacientes. 

Diante da definição do perfil de sensibilidade do agente, a partir de sua identificação no 

decorrer da epidemia, o etambutol e a terizidona foram retirados do esquema terapêutico e a 

claritromicina passou a ser indicada em monoterapia para as lesões únicas e superficiais 

durante seis meses e, nos outros casos, em associação à amicacina durante seis meses ou mais 

(Duarte et al., 2009; Monego, 2011; ANVISA, 2011) Apesar desta mudança na diretriz, 61% 

dos 113 pacientes deste estudo que iniciaram o esquema claritromicina + terizidona + 

etambutol completaram o tratamento com sete meses em média, sem modificações. 

A abordagem cirúrgica antes do início do tratamento medicamentoso sempre esteve 

indicada para todos os casos, pelas diretrizes brasileiras (BRASIL 2007, ANVISA, 2009a). 

Isto não ocorreu nesta série, na qual 54,4% iniciaram o tratamento antes da abordagem 

cirúrgica, e somente 76,8% sofreram pelo menos uma abordagem cirúrgica durante o período 

do tratamento. Todos os dispositivos possivelmente relacionados à persistência da infecção, 

como próteses mamárias, âncoras metálicas, balão intragástrico e cateter de duplo J, foram 

retirados senão antes, pelo menos durante o tratamento. A maior parte (96%) dos pacientes 

com lesões profundas foi submetida à ressecção das lesões, enquanto 48,2% dos pacientes 

com apenas uma lesão e superficial foram abordados cirurgicamente. Pacientes com âncora 

intra-articular que aguardavam a abordagem cirúrgica necessária à sua retirada ou os pacientes 

com lesão profunda que ainda não tinham sido abordados tiveram seu tempo de tratamento 

prolongado. 
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Não encontramos na literatura relatos dos efeitos colaterais do esquema proposto pela 

ANVISA para o tratamento destas infecções. A terizidona, derivada da ciclosserina, vinha 

sendo usada no Brasil como fármaco de segunda linha no tratamento da tuberculose. Os 

efeitos colaterais relacionados ao sistema nervoso central, como sonolência, tonteira, 

alterações de memória, tristeza, cefaleia, convulsões e irritabilidade, encontradas neste estudo, 

foram atribuídos a este fármaco. Dos efeitos adversos relacionados à terizidona, observamos 

um caso de depressão e um caso de convulsão que necessitaram, ambos, avaliação e 

acompanhamento por um neurologista, bem como a interrupção do fármaco. Não 

encontramos nas outras séries relatos destes efeitos colaterais em relação ao esquema 

utilizado. 

Cinco pacientes apresentaram reações alérgicas urticariformes com o esquema tríplice, 

obrigando à interrupção do etambutol 

Exames de imagens, como ressonância magnética e ultrassonografia (ANVISA, 2007a) e 

depois também a tomografia computadorizada (ANVISA, 2009a), foram indicados como 

auxiliares no diagnóstico e tratamento da doença, com o objetivo de facilitar a abordagem 

cirúrgica mediante a localização de nódulos, coleções e trajetos fistulosos. Nesta casuística, mais 

de um tipo de exame foi realizado por um mesmo paciente. Contribuíram para esta abordagem o 

fácil acesso aos exames pelos planos de saúde, o fato de tratar-se de uma doença incomum e 

emergente, a experiência limitada em relação à indicação do melhor exame e à sua interpretação. 

Nos laudos, por vezes, não havia referência a lesões da parede abdominal, local mais frequente da 

doença. Por esse motivo, em alguns casos, foi necessária a revisão com a devida atenção a esta 

topografia. Dos 18 pacientes que apresentaram alterações mórbidas sugestivas na tomografia 

computadorizada, foi possível ver coleções em 10, nódulos em oito e trajeto fistuloso em dois 

pacientes. Os cinco pacientes que apresentaram alterações ao exame de ressonância magnética 
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apresentaram coleções, e dos seis pacientes com alterações na ultrassonografia, observaram-se 

nodulações em três, coleções em dois e trajetos fistulosos em quatro. 

Em uma série de casos desta epidemia, descrevendo 26 pacientes do Espirito Santo 

submetidos a videolaparoscopias, foram descritos os achados tomográficos antes do início do 

tratamento medicamentoso e cirúrgico. Os achados mais frequentes foram densidades e 

nodulações do tecido celular subcutâneo e planos musculares (Volpato et al., 2015). Em nosso 

estudo foram realizadas imagens de pacientes submetidos a videolaparoscopias, mamoplastias, 

artroscopias e lipoaspiração de tronco. As densidades observadas no tecido celular subcutâneo 

e nos planos musculares não puderam ser distinguidas de alterações pós-cirúrgicas esperadas. 

No acompanhamento dos pacientes após término do tratamento medicamentoso não 

observou-serecidiva. O mesmo resultado foi descrito por Cardoso e colaboradores (2008) em 

18 casos em Goiás, causados pelo M. massiliense, e relacionados a videolaparoscopias e 

artroscopias. 

O estudo clínico-epidemiológico dos casos de micobacterioses atendidos no Serviço de 

Infectologia do HUAP teve as limitações inerentes a um estudo de caráter retrospectivo com 

base em dados secundários, principalmente relacionadas à dificuldade em recuperar 

informações de registros médicos e ao eventual extravio de resultados de exames laboratoriais 

e de imagem. O acompanhamento dos pacientes, realizado conjuntamente com os cirurgiões 

em seus consultórios particulares, assim como a realização do tratamento cirúrgico em 

hospitais credenciados do plano de saúde dos pacientes, trouxe dificuldades para médicos e 

pacientes. Por tratar-se de uma doença emergente, da qual há poucos relatos na literatura e 

com a qual há pouca experiência por parte dos médicos, foi necessário estabelecer um 

consenso sobre alguns pontos importantes relativos à condução do tratamento, como, por 
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exemplo, o momento adequado para a abordagem cirúrgica, a escolha do tipo de imagem a ser 

empregado, a interpretação dos achados, bem como a definição dos critérios de cura. 
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7. CONCLUSÕES 

– A maior parte dos casos de micobacteriose pós-cirúrgica atendidos no Serviço de 

Infectologia do HUAP acometeu mulheres (77,6%), provavelmente devido à maior frequência 

de colecistectomia por videocirurgias (49 casos) nesta casuística, em geral indicada na litíase 

biliar, doença mais prevalente neste gênero. 

– As positividades das culturas obtidas antes e após o início do tratamento foram comparadas, 

independentemente do material colhido: a chance de obter-se uma cultura positiva no material 

colhido antes do início do tratamento foi 3,84 vezes maior que a mesma chance em relação ao 

material colhido após o início do tratamento [(RC=3,84 (95% IC=1,13 – 13,05)]. 

– Grande parte dos pacientes (52,8%) iniciou tratamento com claritromicina diante da suspeita 

de infecção por MCR antes da coleta de exames diagnósticos. Tal fato pode ter contribuído 

para a menor proporção de casos confirmados neste estudo. 

– A presença de granulomas no exame histopatológico nos pacientes com cultura negativa ou 

não realizada, contribuiu para o diagnóstico de provável micobacteriose pós-cirúrgica. 

– A maior parte dos pacientes (96%) com lesões profundas foi submetida à ressecção 

cirúrgica, diferentemente do que ocorreu com os pacientes com lesões superficiais, dos quais 

apenas 48,8% foram submetidos a este procedimento. Embora seja recomendada como 

tratamento adjuvante para todos os casos de micobacteriose pós-cirúrgica, 51,8% dos 

pacientes com lesão única e superficial não foram submetidos a ressecção cirúrgica e ainda 

assim evoluíram para a cura, demonstrando a possibilidade de resolução do processo 

infeccioso apenas com o tratamento medicamentoso. 

– Apesar do longo tempo de tratamento com múltiplos fármacos, a grande maioria aderiu ao 

tratamento e evoluiu para a cura sem recidivas. 
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9. APÊNDICE 1 - Parecer Consubstanciado do CEP 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
NÚCLEO CENTRAL DE VIGILÂNCIA HOSPITALAR 

FICHA DE NOTIFICAÇÃO PARA OCORRÊNCIA DE MICOBACTERIOSE (MNT) 

DATA DA NOTIFICAÇÃO: ______/ _____/ ________      

UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PACIENTE: ___________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________ 

BAIRRO: ____________________________  MUNICÍPIO: ____________________________  UF: _________           

TELEFONE: ___________        E-MAIL: __________________________________ 

 

NOME DO PACIENTE: ___________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________ BAIRRO: _____________________ 

MUNICÍPIO: _________________________ U.F: _______ TELEFONE: ____________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ______/______/__________            SEXO:  (   )M           (    )F 

PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA:  

(    ) DIABETES      (    ) HIPERTENSÃO         (    ) RENAL     (    ) OUTROS.  

QUAIS?  __________________________________________ 

CIRURGIA REALIZADA: __________________________________________________________________ 

VIA DE ACESSO:  (    ) VIDEOCIRURGIA         (    ) CONVENCIONAL 

DATA DA CIRURGIA: _________/________/________ 

DATA DO APARECIMENTO DOS SINTOMAS: _________/ _________/_________ 

SINTOMAS APRESENTADOS:  _________________________________________________________________ 

UNIDADE ONDE FOI REALIZADA A CIRURGIA: ___________________________________________________ 

MÉDICO CIRURGIÃO: ____________________________________________ TEL: _______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

TRATAMENTO INICIADO:      (    ) NÃO         (     ) SIM.   

ANTIBIÓTICO: _______________________________________________________________ 

INICIO DO TRATAMENTO: ______/________/___________ 

ENVIADO AMOSTRA PARA O LABORATÓRIO:     (    ) NÃO         (     ) SIM.  

QUAL LABORATÓRIO? _________________________________________________  

DATA DE ENVIO DA AMOSTRA: ______/______/___________        

MÉTODO DE PROCESSAMENTO UTILIZADO NOS ARTIGOS DE VÍDECIRURGIA: 

(    ) AUTOCLAVAÇÃO             (     ) PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO    

(    ) ÓXIDO DE ETILENO         (    ) GLUTARALDEÍDO            (    ) ÁCIDO PERACÉTICO  

OBS: PODE SER MARCADO MAIS DE UM PROCESSO SE FOR O CASO. 

 
PROFISSIONAL NOTIFICANTE:  __________________________________________________      

 TELEFONE: _____________________    E-MAIL: ____________________________________ 

 


