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1.OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho foi relatar o caso de um homem atendido em 

consultório médico urológico na localidade de Ribeirão Preto em 2015 que recebeu o 

diagnóstico de leiomioma de cordão espermático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

Relato de caso associado à revisão da literatura científica a partir artigos 

publicados sobre o tema. 

O relato de caso foi realizado em 3 partes. A primeira foi o levantamento de 

dados do paciente e a observação de exames realizados. Os dados foram obtidos a 

partir de seu prontuário realizado no consultório médico urológico. A segunda parte 

foi a descrição da conduta realizada com o paciente, relatando-se a cirurgia de 

ressecção do tumor. Por fim, a terceira parte foi o relato da evolução do paciente no 

pós-operatório e seu acompanhamento até o presente relato deste caso em agosto 

de 2015.  

Sendo o leiomioma de cordão espermático um tipo de tumor paratesticular 

incomum na prática clínica, foi de muita dificuldade encontrar artigos relacionados ao 

tema em qualquer idioma. A grande maioria de artigos encontrados relacionados a 

esse tipo de tumor foram artigos de relato de casos estrangeiros. No entanto foi-se 

utilizado outros artigos sobre neoplasias paratesticulares para se enriquecer a 

discussão sobre o presente caso relatado neste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.INTRODUÇÃO 

O leiomioma é um tumor benigno derivado das células mesenquimais que tem 

origem na musculatura lisa e pode ocorrer em diferentes sítios anatômicos, mas é 

mais comum no útero, intestino delgado e esôfago. Esse tipo de tumor intraescrotal 

é raro, principalmente os de cordão espermático. Ainda que existam relatos de casos 

de leiomioma de cordão espermático, esses são muito poucos. O principal desafio 

ao encontrar esse tipo de tumor é fazer o diagnóstico diferencial com tumores 

malignos paratesticulares, principalmente com o rabdomiossarcoma e 

leiomiossarcoma, cuja semelhança histológica é muito grande, podendo ser 

diferenciado apenas por estudos imuno-histoquímicos.  

O tratamento mais frequente utilizado é a ressecção do tumor, realizando uma 

orquiectomia radical. O prognóstico é muito bom a longo prazo, a progressão e a 

malignização não são comuns. Metástases são raras, mas recidivas locais podem 

ocorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.RELATO DO CASO 

 Homem de 33 anos, branco, natural e procedente de Ribeirão Preto buscou 

ajuda do urologista em março de 2015, devido ao aparecimento de uma nodulação 

palpável, acima do testículo esquerdo que surgira há aproximadamente cinco 

meses. Relatou que quando notou a lesão, ela era indolor, pequena e bem 

delimitada. Com o passar do tempo, ele afirmou que a lesão aumentou de tamanho, 

chegando a ficar visível. Negou queixas sexuais e urinárias associadas com o 

aparecimento da lesão. Negou história de tabagismo, etilismo e demais 

comorbidades. Não fazia uso de nenhuma medicação crônica e não possuía história 

de cirurgias prévias de testículo ou cordão espermático. Negou história familiar de 

neoplasias. Afirmou estar totalmente assintomático, negando qualquer outra queixa, 

além do aparecimento da lesão no paratesticular esquerda. No exame físico (figura 

1) era possível notar uma lesão nodular, indolor a palpação de aproximadamente 2,5 

cm de formatos regulares e bem definidos em região do cordão espermático acima 

do testículo esquerdo. 

 

   

  

 Para maior investigação da nodulação encontrada solicitou-se alguns 

exames, como ultrassonografia de testículo, alfa-fetoproteína, gonadotrofina 

coriônica humana (beta-HCG), lactato desidrogenase (LDH) e tomografia de 

abdômen total e tórax. A ultrassonografia mostrou testículos e epidídimos normais; e 

lesão de aproximadamente 3 cm de diâmetro em cordão espermático esquerdo 

Figura 1. Exame físico: lesão nodular, 

indolor a palpação de aproximadamente 

2,5 cm de formatos regulares e bem 

definidos em região do cordão 

espermático acima do testículo 

esquerdo. 

 



 
 

(figura 2 e 3). O ultrassom Doppler não revelou neovascularização (figura 4). A alfa-

fetoproteína, gonadotrofina coriônica humana (beta-HCG) e a lactato desidrogenase 

(LDH) apresentaram valores dentro da normalidade. A tomografia de abdômen total 

e de tórax não revelaram alterações.  

 

 

 

 

  

 

Figura 2. Ultrassonografia do testículo 
e epidídimo esquerdos normais. 

Figura 3. Ultrassonografia do testículo 
com lesão de aproximadamente 3 
centímetros de diâmetro em cordão 
espermático esquerdo. 

Figura 4. Ultrassom Doppler não 
revelou neovascularização da lesão 
nodular em cordão espermático 
esquerdo. 



 
 

 Foi então optado pelo urologista realizar a biópsia com análise 

histopatológica de congelação no ato cirúrgico do dia 18/04/2015 da lesão nodular 

paratesticular para descartar a possibilidade de malignidade. O resultado do 

anatomopatológico sugeriu neoplasia fuso celular. No mesmo ato cirúrgico, foi 

decidido realizar uma orquiectomia radical à esquerda para ressecção do tumor 

(figura 5, 6 e 7). Todo o material retirado foi enviado para nova análise 

anatomopatológica (figura 8).  

 

  

 

  

  

Figura 5, 6 e 7. Imagens da cirurgia realizada dia 18/04/2015 para remoção da 
lesão nodular. Orquiectomia total esquerda. 



 
 

 

 

 O resultado do segundo anatomopatológico revelou na macroscopia: 

funículo espermático medindo 7,5 centímetros, contendo vasos congestos, ducto 

deferente e lesão nodular periférica medindo 4,0 x 3,2 x 2,9 centímetros, bem 

delimitada, previamente seccionada e com superfície de corte branca, firme e 

fasciculada. Na microscopia revelou: lesão nodular formada por neoplasia fusiforme 

com células formando feixes e fascículos, sem atipias e sem atividade mitótica 

proeminente e não se detectando áreas de necrose tumoral (figura 9).  

 

 

  

 Para a avaliação do fenótipo celular e tentativa de caracterização 

diagnóstica precisa foi realizado o exame imuno-histoquímico (figura10). Na imuno-

histquímica obteve: 1A4 (actina de músculo liso) positivo, desmina positivo, KI-67 

positivo em cerca de 4% das células de interesse, EMA positivo em algumas células 

de interesse, C-kit negativo e calretinina negativo. Os achados imuno-histoquímicos 

Figura 8. Peça retirada em cirurgia do dia 
18/04/2015 que foi enviada ao laboratório 
de anatomopatologia para análise. 

Figura 9. Análise da microscopia da lesão 
nodular: formada por neoplasia fusiforme 
com células formando feixes e fascículos, 
sem atipias e sem atividade mitótica 
proeminente e não se detectando áreas de 
necrose tumoral. 



 
 

associados ao quadro morfológico foram compatíveis com a hipótese diagnóstica de 

leimomioma sem atipias de cordão espermático esquerdo. 

 

 

 

 No presente momento do relato deste caso, agosto de 2015, o paciente 

encontra-se se bem, sem queixas e sem recidivas do tumor. Desde a retirada do 

leimioma, paciente está em seguimento ambulatorial para controle de possíveis 

recidivas ou progressões da lesão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Análise da microscopia da lesão 
nodular na imuno-histoquímica. 



 
 

5.DISCUSSÃO 

Os tumores intraescrotais são muito raros, sendo representados em sua 

maioria, cerca de 98% dos casos, pelos tumores de testículo e por apenas 2% dos 

casos, pelos tumores paratesticulares que incluem tumores das túnicas testiculares, 

epidídimos e dos cordões espermáticos, sendo este último, o local mais comum a se 

encontrar tumores paratesticulares, representando 72% dos casos. Lembrando que 

dentro desses 72%, os tumores mais comuns são aqueles de origem mesodérmica.  

Os 2% dos casos de tumores paratesticulares são ainda divididos em 

malignos, representando 30%, e benignos, representando 70% dos casos. Dentre os 

tumores malignos mais comuns, podemos citar o rabdomiossarcoma em primeiro 

lugar, sendo 7% dos casos em cordão espermático. Sua metastatização é alta e 

acontece por via linfática. Em segundo lugar, encrontramos o leiomiossarcoma, cujo 

índice de recidiva é alto após ressecção e sua disseminação ocorre principalmente 

por via hematogênica, mas também pode ocorrer por via linfática. Em ambos 

tumores malignos é recomendada a orquiectomia radical com ligadura alta do cordão 

espermático. Dentre os tumores paratesticulares benignos, os lipomas são os mais 

encontrados, sendo 66% dos casos. O tumor adenomatoide se encontra em 

segundo lugar na ordem de frequência e em terceiro lugar, encontramos o 

leiomioma. 

O leiomioma é um tumor benigno derivado das células mesenquimais que tem 

origem na musculatura lisa, é bem delimitado e não possui cápsula. Esse tumor 

também é conhecido como mioma, fibroma, fibrolciomioma e tumor fibróide. Devido 

à sua firmeza, eles são frequentemente referidos na clínica como fibroides. Esse tipo 

de tumor pode ocorrer em diferentes sítios anatômicos, mas é mais comum no útero, 

intestino delgado e esôfago. O leiomioma de útero é a neoplasia mais comum da 

espécie humana, sendo muito rara a sua ocorrência em cordão espermático. Ainda 

que existam relatos de casos de leiomiomas de cordão espermático, esses são 

muito poucos.  

Quanto à morfologia, os leiomiomas são, tipicamente, massas firmes branco- 

acinzentadas nitidamente circunscritas, com superfície de corte em espiral. Variam 

desde pequenos nódulos até tumores grandes que podem comprimir as estruturas 

adjacentes, no caso do leiomioma de cordão espermático pode ocorrer a 



 
 

compressão do testículo e do epidídimo, gerando sintomas, como dor ou queixas 

sexuais. Esse tipo de tumor ainda pode se tornar ligado aos órgãos adjacentes, 

conseguindo obter um suprimento sanguíneo para sua nutrição, quando isso ocorre, 

são chamados de leiomiomas parasitas. No exame histológico, os tumores são 

caracterizados por feixes de células musculares lisas que imitam a aparência do 

tecido muscular liso normal. Focos de fibrose, calcificação e amolecimento 

degenerativo podem estar presentes. 

  A diferença entre os tecidos não neoplásico e neoplásico não é grande, sendo 

assim, difícil distingui-los, especialmente em aumento maior. No leiomioma, a 

celularidade (quantidade de núcleos por unidade de área) é um pouco maior e o 

arranjo em feixes é mais nítido (os feixes se cruzam às vezes em ângulo reto) que 

no tecido muscular liso normal. A boa delimitação do tumor e a ausência de invasão 

dos tecidos vizinhos sugerem benignidade. Também não há atipias, mitoses ou 

necrose. Além disso, é importante realizar a imuno-histoquímica, pois apenas ela 

será capaz de diferenciar o leiomioma, lesão benigna, do leiomiossarcoma, lesão 

maligna de extrema semelhança tecidual. 

Na literatura encontramos ainda relatos de variantes benignas dos 

leiomiomas, como o leiomioma atípico (simplástico), que possui atipia celular e 

células gigantes; e o leiomioma celular. Ambos com baixo índice mitótico. Também 

foram relatadas duas variantes dos leiomiomas muito raras, o leiomioma benigno 

metastatizante, que se propaga por via hematogênica principalmente para os 

pulmões e a leiomiomatose peritoneal disseminada, que se caracteriza por inúmeros 

nódulos no peritônio. Contudo, ambas são benignas e foram descritas apenas como 

formas de progressão de leiomiomas uterinos.  

Os leiomiomas de cordão espermático, muitas vezes, são assintomáticos, 

sendo descobertos incidentalmente pela palpação ou visualização dos testículos 

pelo próprio paciente ou mais dificilmente por exames testiculares realizados ao 

acaso. Os grandes podem ser visíveis e produzir sintomas. Esse tipo lesão pode 

ocorrer bilateralmente, mas é mais frequente unilateral.  

Esse tipo de tumor de cordão espermático pode atingir qualquer faixa etária, 

há casos descritos em crianças, jovens, adultos e idosos, mas o mais comum é 

ocorrer entre a quinta e a oitava década de vida. Os leiomiomas de cordão 



 
 

espermático não são relacionados com nenhum patógeno, traumatismo, 

instrumentação ou cirurgia prévia do local, fatores irritativos e cancerígenos, uso de 

drogas ou distúrbios metabólicos. Ainda não são conhecidos fatores predisponentes 

para tais lesões. Acredita-se que os leiomiomas decorrem de mudanças genéticas, 

devido a alterações nos genes que os diferem das células normais do músculo liso. 

Há também algumas evidências de que leiomiomas possam ser mais comuns entre 

membros da mesma família, alegando hereditariedade. Mas ainda não se sabe ao 

certo quais os genes e cromossomos estão envolvidos no leiomioma de cordão 

espermático. 

O diagnóstico é de exclusão, ou seja, devem-se excluir possíveis causas de 

malignidade da lesão. O único método de diagnóstico de certeza existente é a 

biópsia com análise do material em microscopia e com imuno-histoquímica. O 

padrão comum na imuno-histoquímica que fecha o diagnóstico de leiomioma é 1A4 

(actina de músculo liso), desmina, KI-67 e EMA positivos e C-kit e calretinina 

negativos. Porém, antes da biópsia devem-se realizar outros exames menos 

invasivos, como a ultrassonografia de testículo, para definir a origem da massa 

encontrada, pois ela é capaz de mostrar se a massa é intratesticular ou 

extratesticular, além de fornecer dados sobre os tecidos que compõem a lesão. 

Marcadores tumorais também são comumente solicitados para descartar 

malignidade e invasibilidade, como a alfa-fetoproteina, gonadotrofina coriônica 

humana (beta-HCG) e lactato desidrogenase (LDH). Para a pesquisa de possíveis 

massas metastáticas é comum solicitar tomografia de tórax e abdômen total. O 

diagnóstico diferencial se faz principalmente com os tumores testiculares e tumores 

malignos paratesticulares. 

 O tratamento indicado para leiomiomas de cordão espermático é a realização 

de cirurgia, ressecção total do testículo sem a necessidade de ligadura do cordão 

espermático (orquiectomia radical). Não se faz esvaziamento linfático, quimioterapia 

ou radioterapia para este tipo de tumor, devido suas características de benignidade 

e sua raríssima chance de metastatização. É importante lembrar que o mais 

importante após a realização da retirada do tumor é o seguimento ambulatorial com 

um urologista ou oncologista para avaliar recidivas ou progressão da doença. 

 O prognóstico a longo prazo é excelente, sendo rara a progressão e 

metastatização. Recidivas são mais frequentes, mas também são incomuns. Os 



 
 

leiomiomas quase nunca se transformam em sarcomas, e a presença de lesões 

múltiplas não aumenta o risco de malignidade. A realização do acompanhamento 

dos pacientes pós-ressecção é de extrema importância, já que a evolução desse tipo 

de tumor ainda não é totalmente esclarecida. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.CONCLUSÃO  

Baseando-se nas observações expostas desse caso e nos dados da literatura 

conclui-se que o leiomioma de cordão espermático é, de fato, um tumor que não 

parece se relacionar com nenhum tipo de fator predisponente, sendo sua ocorrência 

devido a mutações genéticas ainda não esclarecidas. É um tumor de aspecto 

realmente semelhante a uma neoplasia maligna, porém sua imuno-histoquímica 

afasta a dúvida diagnóstica com o leiomiossarcoma. O leiomioma de cordão 

espermático é um tumor benigno, assintomático quando não comprime nenhuma 

estrutura adjacente; e que não se relaciona com metástases. Pode ser detectado 

principalmente pelo ultrassom e por marcadores tumorais negativos para neoplasias 

testiculares. O tratamento mais efetivo para esse tumor visto sua baixa chance de 

disseminação, é a ressecção da lesão pela realização de orquiectomia radical, não 

necessitando de esvaziamento linfático, quimioterapia ou radioterapia adjuvante. O 

mais importante é a realização do acompanhamento da paciente pós-ressecção, já 

que a evolução desse tipo de tumor ainda não é totalmente esclarecida, devido sua 

raridade na pratica clínica. 
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