
RELATO DE CASO – TB TESTICULAR

C.K.R., 45 anos, masculino, branco, solteiro, natural e procedente de Rio Grande (RS),
evangélico, serviços gerais.

Paciente apresenta sorologia positiva para HIV há 2 meses, desde internação
hospitalar por quadro neurológico compatível com neurotoxoplasmose e CD4 de 83. Há
2 meses em uso de TARV (terapia antiretroviral), reinterna com queixa de dor e
aumento de volume progressivo do testículo esquerdo intermitente há 1 mês. Também
apresenta há 1 mês, calafrios e febre noturna entre 38 e 39 graus à noite, 2-3 vezes na
semana.

Antecedente de uso de drogas ilícitas (cocaína via inalatória) por 1 ano. Cessou
há 3 meses (sic).

Ao exame: linfonodos cervicais de cerca de 2cm.
Massa testicular à esquerda de 6cm, consistência firme e dolorosa à

palpação, porém sem sinais flogísticos.
Não apresentava seqüelas neurológicas da Neurotoxoplasmose.
Demais sem alterações dignas de nota.

Recebeu alta em acompanhamento da massa testicular. Evoluiu em 2 meses,
durante tratamento com tuberculostáticos e TARV, para abscesso testicular. Foi
submetido então a drenagem do abscesso e orquiectomia.

A baciloscopia do abscesso foi positiva para BAAR e o exame
anatomopatológico demonstrou processo inflamatório crônico granulomatoso em
testículo e epidídimo “tipo tuberculose”. Segmento de cordão espermático livre do
processo.

DISCUSSÃO

A Tuberculose constitui uma doença infecciosa muito prevalente em todo o
mundo. Nas Américas, vários fatores, além da pandemia do HIV, proporcionaram
condições para seu agravamento em vários países(1).

Existem várias formas de tuberculose. A forma extrapulmonar, é necessário
disseminação hematogênica da doença.

A tuberculose extrapulmonar pode se desenvolver em vários sítios. Os 3 locais
mais comuns são ossos, trato genitourinário e o sistema nervoso central. A tuberculose
genitourinária representa 2-4% dos casos de tuberculose ou aproximadamente 15% das
manifestações extrapulmonares da tuberculose (2).

O bacilo pode invadir mais de um órgão do trato genito-urinário e causar uma
infecção granulomatosa crônica. A tuberculose ativa é encontrada concomitante em
outros sítios em pelo menos metade dos pacientes com tuberculose genitourinária (2). O
quadro clínico caracteriza-se por tumefação escrotal dolorosa, orquite-epididimite,
hematoespermia ou infertilidade(3).



A tuberculose epidídimo-escrotal isolada é incomum e a maioria dos pacientes
apresenta tumoração testicular. A dor é infrequente e somente 7% apresentam dor em
uma série de 170 casos estudados por Ross et al (4). A inflamação geralmente é
subaguda mas pode ocorrer  epididimite e orquite subaguda. Sintomas constitucionais
são usualmente ausentes. Somente 14% dos casos de tuberculose genitourinária
estudados por Simon et al. em população hospitalar tinha sintomas (5).

O modo de infecção da epididimite ainda não se conhece. Veenema and Lattimer
encontrou que 85% dos casos de tuberculose genital foi secundária ao acometimento
renal. Kretschner sugeriu que trauma no epidídimo deve ativar um foco silencioso. Dos
94 pacientes estudados por ele, 24 tiveram experiências de traumas anteriores.

No caso descrito acima, o paciente apresentava massa testicular unilateral sendo
submetido a orquiectomia para excluir possibilidade de neoplasia. Isso porque o
acometimento do epidídimo não fora percebido em exames de imagem, somente no
anatomopatologico. Foi submetido a tratamento pós-operatório com tuberculostáticos
para erradicar qualquer foco residual de infecção.

Conclusão

O alto grau de suspeição da tuberculose e a intervenção cirúrgica precoce
previnem a disseminação em paciente imunodeprimidos, bem como o desenvolvimento
de seqüelas tardias no trato genitourinario.
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