
Tuberculose ganglionar - importância no 

diagnóstico diferencial de massas

inguinais

Conclusão:

Introdução:

Objetivo: 

Descrição:
Devido à alta prevalência o atendimento de pacientes com

tuberculose faz parte da rotina de atendimento em nosso pais.

Portanto faz-se necessário a investigação de forma adequada de

pacientes com suspeita clínica. Nos casos de tuberculose ganglionar

é imprescindível a realização de biópsia para exame

anatomopatológico bem como a realização de sorologia para HIV por

serem os soropositivos os mais frequentemente acometidos. Quanto

mais precoce o diagnóstico maior as chances de cura.

Referências:

A tuberculose é uma doença granulomatosa causada principalmente

pelo Mycobacterium Tuberculosis sendo uma das doenças

infecciosas mais prevalentes no mundo, e com alta taxa de

mortalidade principalmente em imunossuprimidos. A tuberculose

ganglionar é uma das formas extrapulmonares mais comuns, sendo

os linfonodos cervicais e supra claviculares os mais acometidos. Os

pacientes podem ser inicialmente assintomáticos e o diagnóstico

mais preciso é feito através do exame histopatológico do linfonodo

acometido. É imprescindível a busca por pacientes soropositivos e o

tratamento é semelhante ao da tuberculose pulmonar sendo

realizado o esquema de seis meses.

Discussão:

A tuberculose é uma doença de alta prevalência acometendo cerca

de oito milhões de pessoas ao ano (1,5). Os pacientes

imunossuprimidos são os mais acometidos sendo a tuberculose

ganglionar a forma extrapulmonar mais prevalente (2,3). Os

linfonodos cervicais e supra claviculares são descritos como os mais

acometidos, porém no presente relato observou-se que além do

linfonodo supra clavicular existia linfonodomegalia em mediastino e

região abdominal (4,5). Além disso o acometimento supra clavicular

era bilateral não sendo o mais comumente relatado. Apesar de ser

descrita como uma linfonodopatia inicialmente indolor o paciente

relatado apresentava dor local de forte intensidade há duas semanas,

sendo este o motivo da procura pelo atendimento (4,6). O melhor

exame diagnóstico é a análise histopatológica realizada através da

exérese do linfonodo acometido (2,5,7).
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Relatar um caso de tuberculose ganglionar em um paciente de 21 anos

com linfonodomegalia supra clavicular e inguinal.

Sexo masculino, 21 anos, encaminhado ao serviço por suspeita de

hérnia inguinal encarcerada a esquerda. Apresentava dor local

importante há 2 semanas, utilizando analgésico sem melhora. Ao

internamento apresentava-se hipocorado, emagrecido e ao exame

físico foi evidenciada linfonodomegalia inguinal a esquerda e supra

clavicular bilateral. Encaminhado à biópsia aonde foi realizada exérese

de linfonodo inguinal esquerdo e linfonodo supra clavicular direto.

Exames laboratoriais: anemia microcítica e hipocrômica (HB: 7,0 / VG:

23,4 / VCM: 75,7 / HCM: 22,6), RX de tórax: alargamento de

mediastino; TAC de abdome: linfonodomegalias no abdome e pelve,

esplenomegalia com múltiplos nódulos de permeio; TAC de tórax:

linfonodomegalias mediastinais e na transição cérvico-torácica à

esquerda. Sorologia para HIV negativa. Anatomopatológico revelou

linfonodite granulomatosa necrotizante, fechando o diagnóstico de

Tuberculose ganglionar. Iniciado tratamento específico para

tuberculose, apresentando boa evolução clínica, com remissão de

linfonodomegalias e, ganho de peso.
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