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Introdução: Micobactérias não tuberculosas (MNT) são saprófitas, bacilo álcool- 
ácido resistente (BAAR), que estão presentes na água, no solo e biofilmes. 
Mycobacterium fortuitum é uma micobactéria de crescimento rápido (MCR), que 
são distinguidas das outras MNT pela sua capacidade para formar colónias em 
menos de uma semana e sua resistência in vitro aos antimicobacteriano. Essa 
espécie pode provocar infecções de pele, tecidos moles, pulmões e articulações 
em imunocompetentes e imunossuprimidos. É um organismo comumente isolado a 
partir de amostras respiratórias em laboratórios clínicos em muitos países. Estudos 
têm demonstrado que doenças atribuídas às MNT está aumentando em muitos 
países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
Objetivos: Avaliar a presença de M. fortuitum em amostras respiratórias de 
pacientes suspeitos de tuberculose. 
Material e Métodos Foram analisados 139 isolados de micobactérias provenientes 
de amostras pulmonares de 80 pacientes atendidos nos serviços de saúde dos 
municípios no período de 2008 a 2013, encaminhadas ao Laboratório de Saúde 
Pública de Rondônia(LACEN) para cultivo e identificação. 
Resultados e Discussão: Dos 139 isolados de micobactérias, no período de 
estudo, 22(15%) isolados apresentaram M.fortuitum. Dos 19 pacientes com 
isolados positivos para M.fortuitum, 16 (66%) foram do sexo masculino e 6 (34%) 
pacientes do sexo feminino. Quanto a baciloscopia 11 amostras apresentaram 
baciloscopia negativa. A análise da procedência da população estudada (19) 
mostrou que 11 (58%) pacientes foram oriundos do município de Porto Velho, 4 
(21%) de Ji Paraná,1(5%) Alvorada do Oeste, 1(5%) Guajará Mirim, 1 (5%) 
Machadinho do Oeste e 1(5%) São Miguel do Guaporé. 
Conclusão: É preciso conhecer o comportamento destes microrganismos 
ambientais. Por esta razão, a correlação clínico-laboratorial é de fundamental 
importância para o estabelecimento do diagnóstico de doença por MNT e para 
determinação da estratégia terapêutica. 
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