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INTRODUÇÃO 
A tuberculose cutânea (TbC) corresponde a 
aproximadamente 1,5% dos casos de 
tuberculose (TB) extrapulmonar no Brasil 
(PACHECO, Cecília et al, 2015) .  
As lesões podem ter desenvolvimento, 
progressão e prognósticos diversos. 

OBJETIVOS 
O presente trabalho objetiva relatar o caso de 
uma paciente com Eritema Indurado de Bazin, 
em panturilha direita, com etiologia 
tuberculosa. Assim como atentar para suas 
características e peculiaridades.  

 DELINEAMENTOS E MÉTODOS 
Foi realizado um estudo descritivo através da 
análise do prontuário e acesso aos exames 
laboratoriais de uma paciente na cidade de 
Itajaí-SC. 

 DESCRIÇÃO DO CASO 
O caso concentra-se numa paciente de 57 
anos, diabética e hipertensa há 10 anos, sem 
histórico de TB pulmonar, portadora de 
insuficiência renal e que foi atendida devido a 
uma crise hipertensiva (230/120 mmHg) na 
cidade de Itajaí-SC.  
Durante a consulta foi observada uma lesão 
ulcerosa com bordos regulares, fundo 
recoberto por exsudato purulento e aderida, 
de aproximadamente 10cm em panturrilha  
direita (imagem 1), com área perilesional 
aumentada de volume, endurecida, 
hipercrômica e sem sinais inflamatórios 
(imagem 2), a qual, segundo a paciente, havia 
surgido há 2 meses.  
Os exames mostraram anemia normocrômica 
e normocítica com reticulocitose, sendo que 
ainda a velocidade de hemossedimentação 
encontrava-se elevada.  

Visando melhora do quadro, foram realizados 
curativos diários, os quais propiciaram a 
diminuição da lesão. No entanto, observou-se 
o aparecimento de um novo ferimento na 
região anterior da perna direita. 
Por esse motivo, a paciente foi encaminhada 
para consulta com dermatologista, o qual 
solicitou uma biópsia para elucidação do 
agente causador. 

Imagem 1: Lesão ulcerosa com bordos 
regulares, fundo recoberto por 
exsudato purulento e aderida, com 
aproximadamente 10 cm. 

Imagem 2: Área perilesional aumentada 
de volume, endurecida, hipercrômica e 
sem sinais inflamatórios. 
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No primeiro momento não foram observados 
microrganismos patogênicos de relevância 
clínica, entretanto, como a paciente não 
continuou apresentando melhora significativa 
no aspecto da lesão, foram solicitados novos 
exames microbiológicos e micológicos.  

  
 

CONCLUSÃO 
A doença cursou conforme com as 
características do Eritema Indurado de Bazin, 
sendo essa uma das manifestações mais 
comuns da patologia. Assim, seu 
conhecimento mostra-se importante em 
virtude dos altos índices de TB no Brasil.  
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RESULTADOS 

Pela cultura não houve crescimento de fungos 
e na bacterioscopia foram observados 
leucócitos, raros cocos gram-positivos e raros 
bacilos gram-negativos. Todavia, a coloração 
de Ziel-Nielsen indicou a presença de bacilos 
álcool-ácidos resistentes (Mycobacterium 
tuberculosis), caracterizando portanto, um 
caso raro de TbC.  
Posposto a esta investigação foi iniciado o 
esquema de tratamento para TB em duas 
fases: Rifampicina 600mg/dia, Isoniazida 
400mg/dia e Pirazinamida 2.000mg/dia nos 
dois primeiros meses, seguido de Rifampicina 
600mg/dia e Isoniazida 400mg/dia nos quatro 
meses seguintes. A paciente, então, seguiu 
com a medicação apresentando melhora 
significativa do quadro. 

DISCUSSÃO 

Em virtude da ampla disseminação do 
Mycobacterium tuberculosis na população 
brasileira e da grande frequência de lesões 
eritematosas de pele em pacientes 
imunocomprometidos, não se pode descartar 
primariamente a possibilidade de uma TbC.  
Ë importante destacar também que no sexo 
feminino, os nódulos e placas eritematosas 
normalmente são indolores e podem ulcerar-
se nas panturrilhas, associando-se a varizes, 
fato esse encontrado no caso clínico em 
questão (SODRÉ, CT et al, 2008). 

De fato,  apesar de ser uma patologia rara, 
seus sinais e sintomas cursam como outras 
doenças comuns, de modo que se não houver 
um diagnóstico, conduta e tratamento 
adequado o prognóstico do paciente não será 
bom (BOFF, Ana Letícia et al, 2015). 
Deste modo, o presente relato objetiva ilustrar 
uma das apresentações típicas de lesão 
causada pelo Mycobaterium tuberculosis , 
assim como atentar para o fato do médico 
considerar essa doença no diagnóstico 
diferencial clínico e histopatológico de outras 
lesões de pele.  
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