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Lipoma de Cordão Espermático.
Spermatic Cord Lipoma.
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Resumo

De todos os tumores do cordão espermático 30 %
são malignos e 70% benignos, onde o lipoma é o mais
freqüentemente encontrado. Embora o lipoma seja o mais
incidente, é de raro achado clínico. Trata-se de uma massa
intra-escrotal e paratesticular de crescimento
relativamente rápido que não se acompanha de outro
sintoma clínico. A ultra-sonografia e a tomografia
computadorizada auxiliam no diagnóstico. A exérese é o
tratamento de escolha. Relatamos um caso de lipoma
paratesticular esquerdo num paciente de 63 anos que foi
submetido a cirurgia prostática pela segunda vez e
exérese de tumor de 6 cm no mesmo ato operatório.

Summary

Thirty per cent of spermatic cord tumors are malignant
and the remaining 70% are benign,  lipoma being the most
common benign lesion. Although it is the most common tumor
of the spermatic cord, its clinical presentation is rare. It is an
extratesticular intrascrotal mass that grows relatively rapid
with no other clinical symptoms or signs. The clinical diagnosis
can be helped by ultrasonography and computerized
tomography. Surgical excision is the choice treatment. We
report one case of paratesticular lipoma in a 63 year old male
patient who was submitted to prostatic surgery twice  and
excision of 6 cm tumor at the second surgery.

Introdução

Cerca de 95% dos tumores sólidos intra-
escrotais são originados do testículo. Por sua vez 70%
dos tumores de cordão espermático são benignos. Os
tumores mesenquimatosos paratesticulares primários
de acordo com sua localização podem ser originados
do cordão espermático(mais habituais), do epidídimo
e das túnicas testiculares (mais raros).

O lipoma que aparece dentro do cordão
espermático é considerado verdadeiro quando surge
do tecido gorduroso que engloba as estruturas do
cordão e falso, quando é procedente do tecido
gorduroso retroperitoneal que se infiltra no cordão. (1)

Este trabalho relata um caso de lipoma de
cordão espermático, raro na prática urológica.

Relato do caso

E.F., 63 anos masculino, branco, apresentava
há 11 meses hematúria macroscópica total com
coágulos de caráter intermitente e indolor. Referia
também aumento indolor do volume escrotal esquerdo
há 6 meses. Como antecedentes, era tabagista há 40
anos, portador de hipertensão arterial sistêmica com
tratamento irregular e relatava ter sido submetido em
1992 a prostatectomia transvesical com laudo de
hiperplasia prostática benigna e prostatite crônica
inespecífica. Ao exame físico, apresentava-se em bom
estado geral, PA 150 x 90 mmHg e P 88 bpm. Havia
aumento do hemiescroto com tumoração paratesticular
de cerca de 6 cm de diâmetro, móvel, endurecida e
superfície irregular. No toque, a próstata tinha cerca
de 70 g, consistência fibroelástica, simétrica e móvel.

Os exames bioquímicos foram normais inclusive
as dosagens de alfafetoproteínas e da fração beta de
gonadotrofina coriônica, marcadores de tumores
testiculares. A ultra-sonografia confirmou o crescimento
prostático, com espessamento da parede vesical. O
paciente foi submetido a ressecção transuretral da
próstata e a exploração escrotal esquerda com exérese
de tumor de cerca de 6 cm de diâmetro, endurecido,
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móvel, encapsulado e de coloração marrom, que no
exame microscópico revelou ser lipoma. (Figura 1).

Figura 1 �  Presença de adipócitos pericordonal.
Hematoxilina � eosina 100 X.

Comentários

A lipomatose é o excesso de tecido gorduroso de
aspecto amorfo, de consistência mole, de coloração
amarelada, mais comum, sendo encontrada em vários
sítios, inclusive no cordão espermático. Não deve ser
confundida com lipoma que é um tumor benigno,
circunscrito, encapsulado, de consistência endurecida
e de ocorrência incomum quando de localização intra-
escrotal.

Os tumores mesenquimatosos do cordão
espermático são ocasionalmente relatados na
literatura. Incluem lipomas, lipossarcomas,
fibrossarcomas, fibromas, fibrolipomas mixocon-
drossarcomas, cisto dermóide, linfangiomas e adrenal
ectópica. (2)

Embora seja de raro relato, o tumor sólido intra-
escrotal não-testicular mais comum é o lipoma. Cerca
de 90% dos tumores extratesticulares se localizam no
cordão espermático, sendo 30% malignos. Esses
tumores mesenquimatosos acometem homens da 5ª e 6ª
décadas, sendo excepcionais na infância. Desconhece-

se a etiologia do lipoma, bem como descarta-se a sua
malignização. A propósito, o lipossarcoma representa
apenas 7 % dos tumores malignos do cordão
espermático (1).

Clinicamente, o lipoma caracteriza-se por
crescimento tumoral rápido, móvel, indolor, sem
história de traumatismos locorregionais prévios.
Ecograficamente, aparece como massa paratesticular
homogênea com aspecto ligeiramente mais hipereco-
gênico do que o do tecido testicular adjacente. Não há
pelo ultra-som relação entre a localização do tumor e
o padrão de ser benigno ou maligno. A tomografia
computadorizada denota uma massa paratesticular com
densidade próxima à da água (1, 2, 3).

Entre os diagnósticos diferenciais deve-se
pensar em hérnia inguinal, hérnia vesical, hidrocele,
cisto de cordão, neoplasia testicular, espermatocele,
hematocele, epididimite, cisto dermóide, restos de
adrenal e tumor adenomatóide do epidídimo (1, 2).
Microscopicamente, o lipoma apresenta células
gordurosas de diversos tamanhos, firmemente aderidas
entre si, dispostas em lóbulos rodeados por fibroblastos,
colágenos e vasos sangüíneos. O tratamento é a exérese
cirúrgica completa, com bom prognóstico.
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