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Figura 1 – Nódulos supurativos abcedados da região cervical, com aproximadamente um mês de evolução

Doente do sexo feminino de 73 anos, natural de Cabo
Verde, previamente saudável, foi observada pelo aparecimento de três tumefações dolorosas localizadas na região
cervical (Fig. 1). A ultrassonografia realizada revelou uma
série de coleções purulentas, contíguas entre si. Foi então
realizada uma tomografia computorizada cervico-torácica
que corroborou os achados da ultrassonografia e descartou adenopatias com critérios patológicos ou alterações do
parênquima pulmonar. As serologias do vírus da imunodeficiência humana foram negativas. A prova da tuberculina foi
positiva (30 mm). Após punção aspirativa de agulha fina de
uma das lesões, foi isolada a presença de Mycobacterium
tuberculosis complex em exame cultural, compatível com o

diagnóstico de escrofuloderma. De acordo com os testes
de sensibilidade a antimicrobianos, completou seis meses
de terapêutica com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e
etambutol, verificando-se a resolução completa das lesões
e a ausência de recidiva após dois anos de seguimento.
O escrofuloderma é uma forma de manifestação rara da
tuberculose¹ que resulta da extensão directa da infecção
para a pele, com ou sem envolvimento pulmonar associado.² O diagnóstico diferencial é vasto, mas deverá ser considerado em doentes de países endémicos ou com lesões
semelhantes às descritas.³ Atrasos no diagnóstico podem
conduzir a ulceração e fistulização, com consequente aumento da morbilidade e sequelas cutâneas.
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