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Caro editor,

O relato de caso de Maranhão et al., publicado em 2020(1), aborda o quadro de um indivíduo adulto imunocompetente com 
história clínica de lesão facial e pneumonia latente, que foi erroneamente diagnosticado com paracoccidioidomicose. O paciente 
foi encaminhado a um hospital com queixa de lesões faciais que surgiram há dois meses, além de dor de cabeça persistente e febre 
noturna. Segundo sua história mórbida pregressa, afirmou trabalhar em uma região com muitos pombos, onde sofreu uma lesão 
no nariz com material cerâmico. Há 10 anos, apresentou ferimento que não cicatrizava, tosse constante e febre por um período de 
um mês e 20 dias(1). Como o paciente teve inicialmente um diagnóstico equivocado, é imprescindível valorizar e compreender a 
importância de diagnósticos diferenciais.

Ao analisar a história pregressa de um indivíduo com queixas de tosse prolongada e febre por quase dois meses em associação 
com o quadro atual, é possível considerar um diagnóstico diferencial de tuberculose, visto que o Mycobacterium tuberculosis 
acomete, primariamente, o pulmão, podendo evoluir para outros órgãos, como o sistema nervoso central e a pele. No caso 
relatado(1), o paciente procurou o dermatologista por queixa cutânea, que, relacionada com a sua condição clínica, reforçaria a 
possibilidade de tuberculose. Contudo, o acometimento cutâneo pela tuberculose é um diagnóstico complicado devido às grandes 
variações clínicas, histopatológicas e imunológicas e à dificuldade em se obter a confirmação microbiológica(2).

As lesões dermatológicas do paciente observadas ao exame físico caracterizam-se como lesões eritematopapulares, com lesões 
nodulares e verrucosas distribuídas pela face, pelas regiões auriculares e pelo couro cabeludo. De acordo com essas características, 
a lesão cutânea criptocócica é considerada uma lesão “molusco-like”(3). Dessa forma, outro possível diagnóstico diferencial em 
relação à lesão dermatológica apresentada no relato de caso é uma infecção por molusco contagioso. Entretanto, a ausência de 
umbilicação central e a associação com outros tipos de lesões dermatológicas dificultam o diagnóstico dessa infecção(4). Porém, os 
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demais sintomas referidos pelo paciente não poderiam ser justificados somente pela infecção do molusco contagioso, necessitando 
explorar outras causas para essa sintomatologia.

Nesse contexto, conclui-se que outras hipóteses poderiam ser discutidas diante do quadro clínico inicial apresentado pelo 
paciente, visto que tuberculose e infecção por molusco contagioso são apenas algumas possibilidades diagnósticas para a clínica 
relatada. Portanto, é fundamental sempre atentar-se à investigação clínica a fim de coletar detalhes importantes para a elaboração 
de diagnósticos diferenciais.
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