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CONCLUSÃO
Em ambas as situações, a principal hipótese diagnóstica foi tuberculose, o que motivou a pesquisa de BAAR. Embora

positiva para ambas, este não foi o diagnóstico final. A pesquisa de BAAR como exame de primeira linha na deteção de

Micobactérias é útil pela celeridade de resposta; contudo, não sendo específico deMycobacterium tuberculosis, a valorização

e interpretação deste resultado deve ter em consideração a existência de outros microrganismos com estas características

tintoriais como Actinomyces spp., Nocardia spp. eMycobacterium não-tuberculosis que devem ser considerados na presença

de pesquisa de BAAR positiva com TAAN negativa. A identificação definitiva da espécie tem elevada importância pelas suas

implicações terapêuticas.

INTRODUÇÃO
A pesquisa de BACILOS ÁLCOOL-ÁCIDO RESISTENTES (BAAR) pela coloração específica de Ziehl-Neelsen (ZN) é um

exame microbiológico simples e acessível. Pelas suas implicações a nível de saúde pública, terapêutica e de

morbimortalidade, o Mycobacterium tuberculosis é o agente que mais frequentemente motiva esta pesquisa. Contudo,

existem outras bactérias que cursam com positividade nesta coloração, pelo que a identificação presuntiva precipitada e

indiscriminada pode conduzir a diagnósticos falsos positivos, com graves repercussões a nível de terapêutica, resistências e

mortalidade.

CASOS CLÍNICOS

DIAGNÓSTICO
Amigdalite viral

Agravamento do quadro à
Terapêutica: amoxicilina-

ácido clavulânico

Aparecimento de tumefação 
cervical direita dolorosa 

associada a disfagia, para 
além das queixas iniciais à

Terapêutica: penicilina

SERVIÇO DE 
URGÊNCIA
21-06-2021

Antecedentes 
pessoais 

irrelevantes

26 anos SERVIÇO DE 
URGÊNCIA
24-06-2021

CONSULTA 
DE ORL

30-06-2021

SERVIÇO DE 
URGÊNCIA
07-07-2021

ANALITICAMENTE
Leucocitose de 11,1x109/L com 

neutrofilia de 8,96x109/L
PCR 41,3 mg/dL

Ac anti-HIV 1/2 e anti SARS-CoV-2 
negativos

TC CERVICAL
Abcesso retro-
faríngeo com 

mediastinite e 
extenso abcesso 

mediastínico.

ZN EXPETORAÇÃO
POSITIVO (1+)

TAAN (PCR EM TEMPO REAL)
EXPETORAÇÃO

NEGATIVA

ZN EXSUDADO 
ABCESSO CERVICAL

POSITIVO

TAAN EXSUDADO 
ABCESSO CERVICAL

NEGATIVA

EXAME CULTURAL 
EXSUDADO ABCESSO CERVICAL

POSITIVO - Actinomyces odontolyticus
NEGATIVO para M. tuberculosis

Lesões cutâneas papulares, bem 
delimitadas, violáceas, indolores, 

discretamente pruriginosas, dispersas 
por membros e tronco que foram 

aparecendo sucessivamente

CONSULTA DE 
DERMATOLOGIA

HIV
Medicada com TARV

34 anos ZN BIÓPSIA CUTÂNEA 
(LESÃO ULCERADA)

POSITIVO

TAAN (PCR EM TEMPO REAL)
BIÓPSIA CUTÂNEA (LESÃO 

ULCERADA) 
NEGATIVA

EXAME CULTURAL PARA MICOBACTÉRIAS
POSITIVO – fator corda DUVIDOSO

ENVIADO PARA INSA
Mycobacterium haemophilum vs. Mycobacterium

malmoense
(ainda em fase de confirmação de espécie)

Tuberculose?


