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A actinomicose é uma doença infecciosa granulomatosa

crônica rara, causada principalmente, pela bactéria

Actinomyces israelii, que compõe a flora da orofaringe, trato

gastrointestinal e genitália feminina. Geralmente necessita

de uma porta de entrada para iniciar a infecção, sendo as

infecções das regiões oral e cervicofacial as mais comuns.
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Introdução 

Descrever um caso raro de Actinomicose cutânea

primária com achados simulando neoplasia de partes moles

e de localização incomum.

Paciente I.C.C.S, sexo feminino, 45 anos, Hipertensa e

Diabética, proveniente do interior de MG, que apresentava

massa volumosa em região abdominal, dolorosa, de

crescimento rápido, associado a febre e inapetência. Que se

estendia do flanco direito até a região infra-umbilical. Com

áreas de consistência firme e interpostas por outras frouxas,

associada a eritema e hipertermia local. Aderida a planos

profundos, apresentando áreas de flutuação, que evoluiu

com drenagem espontânea de secreção purulenta e necro-

hemorragica. À Tomografia Computadorizada (TC) de

Abdômen evidenciou-se volumosa massa heterogênea de

limites indefinidos contorno lobulados e irregulares medindo

cerca de 8,6x6,7x6,5cm.

.

Objetivo e Relato

Discussão
Estudos microbiológicos e patológicos apropriados são

essenciais para o diagnóstico da actnomicose. A TC e

aspiração da lesão com agulha podem ser usadas para obter

uma amostra de biópsia e ajudar na elucidação do quadro.

Os sintomas e sinais constitucionais não são específicos,

sendo os mais comuns febre, diarreia ou constipação, perda

de peso, náuseas, vômitos, dor e sensação de massa. O

tratamento habitual consiste em uso de antibióticos durante

grandes intervalos. Cirurgias de ressecção extensas podem

ser evitado se o tratamento por antibiótico apropriado for

administrado em tempo hábil. Porém, a remoção cirúrgica do

tecido infectado também pode ser necessária em alguns

casos, especialmente se houver tecido necrótico extenso ou

fístulas, se a doença maligna não puder ser excluída, em

especial devido ao raro e difícil diagnóstico.

Exame Anatomopatológico evidenciou severas

alterações inflamatórias, com áreas de necrose supurativa

da hipoderme, estendendo-se ao longo de todo panículo

adiposo subcutâneo, atingindo a musculatura esquelética da

parede. Foram encontrados trajetos fistulosos, além de

numerosos grânulos sulfurosos com características de

actinomicose. Foi solicitado revisão da lâmina que confirmou

o diagnostico.

A paciente apresentou boa evolução, com remissão total

do quadro, recebendo alta em ótimas condições e em

acompanhamento ambulatorial, sem recorrências do quadro

ou apresentação de novas queixas.

Imagem 1 e 2: TC de abdômen evidenciando massa

heterogênea em tecido subcutâneo com extensão para

tecidos musculares

Imagem 3: peça 

cirurgica

Imagem 4: peça 

cirúrgica aberta

Optando-se então pela realização de abordagem

cirurgica que se observou um tumor aderido a parede

abdominal. Estendendo-se da superfície da pele até a

cúpula vesical. Foi realizado então, sua ressecção com

margens negativas.

Conclusão 
A importância do nosso estudo consiste em relatar um 

caso de infecção rara, com localização incomum, sendo que 

a remoção cirúrgica necessária em alguns casos, por 

simular uma neoplasia de partes moles


