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INTRODUÇÃO

A tuberculose da mama é uma forma rara de
tuberculose.1,2 Apresenta-se geralmente como um
nódulo mamário, principalmente em mulheres mais
idosas, podendo clínica e radiológicamente ser difícil o
seu diagnóstico diferencial com o carcinoma da mama.
Em mulheres jovens a doença apresenta-se geralmente
como um abcesso da mama.3,4

O diagnóstico definitivo consiste na identificação
do agente etiológico, o Mycobacterium tuberculosis,
por microscopia óptica directa ou por cultura do
material aspirado. No entanto, na maioria dos casos,
estes estudos são negativos pelo que o diagnóstico só
poderá ser estabelecido por histologia, através da
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ABSTRACT

Breast tuberculosis is a rare disease.  Its clinical and radiological characteristics are similar to those
of other breast pathologies, in young women masquerading as abscess and in elderly women as
cancer. We report a case of primary breast tuberculosis in a 38-year-old woman diagnosed at a
Central University Hospital.

identificação de lesões granulomatosas com necrose
caseosa típica.2,22,23

Os autores descrevem um caso clínico de
tuberculose primária da mama diagnosticada numa
mulher de 38 anos no Serviço de Ginecologia dos
Hospitais da Universidade de Coimbra.

CASO CLÍNICO

CMSS, 38 anos, raça caucasiana, casada, G2 P2
residente em Miranda do Corvo. Recorreu a consulta
de ginecologia por auto-detecção de nódulo da mama.
Nos seus antecedentes pessoais há a referir uma
menarca aos 12 anos, ciclos menstruais regulares, duas
gestações, dois partos eutócicos, amamentação de
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ambos os filhos, contracepção hormonal oral e
posteriormente com preservativo e realização de
conização com ansa diatérmica por neoplasia
intraepitelial do colo do útero de baixo grau. Nos
antecedentes familiares destaca-se a história de
tuberculose pulmonar ocorrida em três familiares,
nomeadamente, a mãe, um tio e o bisavô materno e
antecedentes de melanoma, carcinoma do cólon e
carcinoma da mama.

Ao exame objectivo, na mama direita, apresentava
sinais inflamatórios localizados no quadrante supero-
externo com cerca de 3 cm de diâmetro; na palpação
havia empastamento dos quadrantes externos,
individualizando-se um nódulo com cerca de 1,5 cm
no quadrante supero-externo, doloroso. A nível da
mama esquerda não havia alterações.

Efectuou mamografia (figuras 1 e 2) que revelou a
presença de vários focos de densificação de contorno

irregular e mal definido, esboçando desorganização
estrutural e espiculação periférica (fibrose reaccio-
nal?). O estudo ecográfico complementar evidenciou
várias imagens nodulares de dimensões diversas, com
conteúdo líquido, localizadas ao quadrante superior
externo da mama direita, a maior com 18 mm de
diâmetro. Foi efectuada punção ecoguiada tendo dado
saída a material purulento cujo estudo citológico revelou
apenas a presença de pús, sem células epiteliais.
Procedeu-se a terapêutica antibiótica oral com
amoxicilina e ácido clavulâmico e terapêutica anti-
inflamatória oral com ibuprofeno mas sem resolução
clínica. O estudo microbiológico directo e cultural do
material aspirado foram negativos. Efectuou, por
conseguinte, terapêutica antibiótica parentérica com
piperacilina e tazobactam e terapêutica anti-

inflamatória parentérica com tenoxicam sem contudo
haver resolução clínica. Foi realizada nova punção
ecoguiada tendo o estudo citológico revelado a
presença de histiócitos espumosos compatíveis com
quisto. A microscopia directa e a cultura do material
aspirado foram negativos. Repetiu mamografia  (figu-
ra 3) e ecografia mamária (figura 4) aos dois meses
de evolução da doença tendo-se verificado uma
diminuição do número de imagens nodulares de tipo
cavitário, com redução do seu volume, a maior com 11
mm de diâmetro. Repetiu a mesma terapêutica
antibiótica e anti-inflamatória oral. Realizou ecografia
mamária (figura 5) de controlo um mês e meio depois
verificando-se um aumento do número e volume das
imagens nodulares cavitárias, a maior com 20 mm de
diâmetro.

Figura 1 e 2  Mamografia inicial
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Ao fim de três meses de persistência do quadro
clínico, apesar de vários esquemas antibióticos utilizados,
foi decidido realizar limpeza cirúrgica. O estudo
histológico revelou a presença de várias lesões
granulomatosas, por vezes confluente, algumas com

Figura 3  Mamografia aos dois meses de evolução

Figura 4  Ecografia mamária aos dois meses de evolução Figura 5  Ecografia mamária aos três meses e meio de evolução

necrose central, rodeadas por células epitelioides e coroa
de células linfocitárias, observando-se ainda, células
gigantes multinucleadas de Langhans (figuras 6-10).

Perante estes dados, e dada a história familiar de
tuberculose pulmonar, foi presumido o diagnóstico de
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Figura 6  Fotografia de microscopia óptica de granulomas
confluentes (Hematoxilia Eosina ampliação x 50)

Figura 7  Fotografia de microscopia óptica de granulomas
confluentes (Hematoxilia Eosina ampliação x 100)

Figura 8  Fotografia de microscopia óptica de granulomas
confluentes (Hematoxilia Eosina ampliação x 50)

Figura 9  Fotografia de microscopia óptica de granulomas de
Células de Langhans (Hematoxilia Eosina ampliação x 200)

Figura 10  Fotografia de microscopia óptica de Células gigantes
(Hematoxilina e Eosina amplificação de 400 x)

tuberculose mamária. Procedeu-se de seguida á inves-
tigação da localização primária da doença, nomeadamente
à realização de radiografia torácica, que foi negativa. A
prova tuberculínica também foi negativa. Foi efectuada
terapêutica antibacilar com isoniazida, pirazinamida,
etambutol e rifampicina durante nove meses. Realizou
ecografia mamária de controlo (figura 11) aos dois meses
de tratamento tuberculostático verificando-se a presença
de apenas uma imagem cavitária, na mama direita, com 9
mm de diâmetro, parcialmente colapsada. Constatou-se a
regressão completa das lesões mamárias ao fim dos 9
meses de terapêutica anti-bacilar, confirmando assim, o
diagnóstico de tuberculose primária da mama. Não houve
recidiva da doença nos 32 meses de follow-up.
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DISCUSSÃO

A tuberculose da mama é uma forma rara de
tuberculose,1,2 tendo o primeiro caso sido descrito por
Sir Astley Cooper em 1829 como “scrofulous swelling
in the bosom of young women”.5 Morgan, em 1931,
fazendo uma revisão da literatura, encontrou 439 casos
de mastite tuberculosa descritos, correspondendo a
uma incidência de 0,5 a 1,04 %.(6) Em 1982 Hamit e
Ragsdale, efectuando uma revisão da literatura
mundial, verificaram a ocorrência de apenas 500 casos
de tuberculose mamária.7

Esta patologia afecta principalmente mulheres de
países em desenvolvimento, nomeadamente, a Índia e
países africanos, onde a tuberculose ainda é preva-
lente.3,8 Na Índia várias séries demonstraram uma
incidência de tuberculose mamária de 0,64 a 3,59 %.9,10

A tuberculose da mama é rara nos países ocidentais,
com uma incidência inferior a 0,1 % de todas as lesões
mamárias submetidas a estudo histológico.1,4,11 A sua
incidência, nestes países poderá, no entanto, vir a
aumentar em virtude do aumento dos casos de

síndrome de imunodeficiência adqui-
rida.2,12

A tuberculose da mama ocorre geralmente
em mulheres em idade reprodutora.13 Apesar
do tecido mamário ser bastante resistente á
infecção pelo Mycobacterium tuberculosis,
o agente etiológico da tuberculose, as modi-
ficações que ocorrem durante a idade fértil
da mulher predispõem mais facilmente ao
traumatismo e consequentemente á infe-
cção,14 particularmente durante a gravidez e
a amamentação.13,15. O envolvimento bilateral
é raro (3%).15

A tuberculose mamária pode ser classi-
ficada em primária ou secundária.16 A
tuberculose primária da mama é uma forma
bastante rara de tuberculose17 e define-se
pelo envolvimento exclusivo da mama. A
tuberculose secundária da mama é mais
frequente e caracteriza-se pela presença de
tuberculose num outro local do organismo. A
infecção da mama pode resultar da disse-

minação hematogénica, da dissemiação linfática, da
extensão a partir de tecidos contíguos, da inoculação
directa ou de infecção ductal.16

Clinicamente definem-se três formas de tuberculose
da mama: nodular, disseminada e esclerosante. A forma
nodular, mais comum, começa como massa indolor que
progride com posterior envolvimento cutâneo e
formação de úlceras com seios de drenagem. A forma
difusa caracteriza-se por múltiplos focos de drenagem,
com importante processo inflamatório e envolvimento
axilar. A forma esclerosante, menos comum, ocorre
em mulheres idosas e apresenta maior grau de fibrose,
com pouca supuração ou caseação, sendo frequente
haver retracção mamilar.7,13

A mamografia e a ecografia mamária têm um valor
limitado no diagnóstico de tuberculose da mama uma
vez que as imagens frequentemente são indistingíveis
do carcinoma da mama.(13,17,18) Relativamente aos
achados mamográficos, na forma nodular é frequente
existir uma área densa, arredondada, de margens
irregulares; na forma disseminada a mama é densa,
havendo espessamento da pele e, clinicamente
assemelha-se a um carcinoma inflamatório18; na forma

Figura 11  Ecografia mamária aos dois meses de tratamento
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esclerosante há uma massa densa homogénea com
septos fibrosos e retracção do mamilo.13 A ecografia
mamária permite caracterizar melhor as lesões
mamográficas, nomeadamente distinguir as lesões
sólidas das quísticas. Na forma nodular as lesões
podem ser hipoecogénicas, bem delimitadas ou formam
massas quísticas complexas. Na forma difusa há
massas hipoecogénicas bem delimitadas e na forma
esclerosante há um aumento da ecogenicidade do
parênquima mamário, frequentemente sem massas
definidas.18,19 A tomografia axial computarizada e a
ressonância magnética nuclear poderão ser úteis, nas
lesões mamárias profundas, para avaliar a existência
de continuidade com a parede torácica, a pleura e o
parênquima pulmonar.20,21

O gold standard para o diagnóstico definitivo de
tuberculose mamária consiste na identificação do seu
agente etiológico, o Mycobacterium tuberculosis, por
microscopia óptica directa com coloração de Ziehl-
Neelsen ou por cultura do material aspirado. No
entanto, a taxa de detecção de bacilos ácido-álcool
resistentes com a coloração Ziehl-Neelsen é baixa e
as culturas são negativas na maioria dos casos. O dia-
gnóstico, na maior parte dos casos, só pode ser estabe-
lecido por histologia, ao identificar a presença de lesões
granulomatosas com necrose caseosa típica.2,22,23

O diagnóstico diferencial coloca-se sobretudo com
o carcinoma da mama. As doenças benignas da mama
que fazem diagnóstico diferencial com a tuberculose
mamária são nomeadamente, o abcesso mamário, a
necrose gorda, a actinomycose e a blastomycose.23

Uma vez estabelecido o diagnóstico, microbiológico
ou histológico, de tuberculose da mama o tratamento
é inicialmente cirúrgico e posteriormente efectua-se
terapêutica médica com fármacos antituberculosos.23

Actualmente preconiza-se um tratamento cirúrgico
pouco invasivo, nomeadamente, a drenagem ou biópsia
da parede dos abcessos mamários, exérese de trajectos
fistulosos e realização de biópsias incisional ou
excisional.13,15,24

No presente caso clínico a forma de apresentação
da doença foi uma tumoração mamária com sinais
inflamatórios numa doente jovem, não associada à
lactação, sem antecedentes pessoais de tuberculose
pulmonar, mas com história de tuberculose pulmonar

em três familiares directos. Os achados clínicos e
imagiológicos, bem como a idade da doente, eram a
favor da hipótese diagnóstica de um abcesso mamário
pelo que se efectuou antibioterapia inespecífica, no
entanto sem sucesso, após vários tratamentos. A
microscopia directa e a cultura do material aspirado
foram negativas, tendo-se estabelecido o diagnóstico
por histologia.

Dada a raridade desta entidade nosológica e, apesar
de Portugal ainda ser um país endémico de tuberculose
pulmonar, é necessário ter um elevado grau de
suspeição clínica para presumir o diagnóstico de
tuberculose da mama.
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