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INTRODUÇÃO

O tumor adenomatoide é uma neoplasia benigna rara de origem 

mesotelial que poderá surgir no trato genital de ambos os géneros. No 

sexo masculino a sua localização mais comum é paratesticular, 

afetando o epidídimo. O tratamento cirúrgico consiste em excisão 

tumoral e conservação do testículo sempre que possível.
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FPS, 31 anos

Proveniente de Campinas

Dor testicular esquerda há cerca de 9 meses associada a nodulação

Nega trauma local prévio

AO EF: presença de lesão endurecida no terço inferior do testículo esquerdo e 

dolorosa a palpação

Marcadores: Beta-HCG 1,2; AFP 1,0; DHL 230

Realizou USG de bolsa escrotal com Doppler - Imagem nodular ovalada,

hiperecogênica, com fluxo ao Doppler no polo inferior do testículo esquerdo de

1,7 x 1,8 cm

Devido ao resultado inconclusivo do USG, foi optado por realizar uma RNM

para melhor estudo da lesão

Por conta do quadro clínico associado aos exames de imagem, ficou decidido

em realizer orqueictomia esquerda por via inguinal.

Anatomopatológico: tumor adenomatoide de 2,2 cm em testículo esquerdo,

ausência de invasão de túnicas albugínea e vaginal, correlacionar resultado

com estudo immuno-histoquímico.
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Os tumores paratesticulares representam 5% das neoplasias intraescrotais, 

sendo que a maioria (75%) são benignos. O tumor adenomatoide é o mais 

comum, representando 30% de todas as massas paratesticulares.

O local mais frequente dos tumores adenomatoides é o epidídimo. Outros 

locais descritos para o sexo masculino são o cordão espermático, as túnicas 

testiculares, ductos ejaculatórios, próstata e suprarrenal. No sexo feminino os 

tumores adenomatoides são mais frequentes no útero e trompas de falópio.

A imuno-histoquímica demonstra positividade para marcadores epiteliais como 

pancitoqueratinas e antígeno de membrana epitelial (EMA), para o marcador 

mesenquimatoso vimentina e para marcadores associados ao mesotélio como 

calrretinina, podoplanina (D2‐40) e tumor de Wilms 1 (WT1); existe 

negatividade para Ber‐Ep4 (marcador relacionado com alguns carcinomas), 

marcadores vasculares (tal como fator VIII, CD31 e CD34), alfa‐fetoproteína e 

alfa‐inibina. Este padrão de marcação é importante para o diagnóstico 

diferencial, o qual é feito essencialmente com tumores vasculares, tumores 

primários do testículo e carcinoma metastático.

A biópsia intraoperatória com estudo extemporâneo pode auxiliar na decisão 

clínica de preservação testicular. Infelizmente, nos raros casos com 

crescimento intratesticular, o estudo ecográfico é incapaz de distinguir o 

carácter benigno da lesão e a biópsia intraoperatória pode ser inconclusiva 

para excluir malignidade pela impossibilidade de uso dos marcadores 

imuno‐histoquímicos. Em 10 casos relatados na literatura de tumor 

adenomatoide com crescimento intratesticular em apenas um foi evitada a 

orquidectomia.

Apesar de se tratar de um tumor com características benignas, quando 

intratesticulares, geralmente, leva a orquiectomia total do testículo 

comprometido, pois o estudo radiológico não consegue determinar a natureza 

da lesão e a biópsia intraoperatória muitas vezes pode ser inconclusiva. 

Mesmo não conseguindo preservar o testículo comprometido, possui um bom 

prognóstico e devemos considerar o paciente curado desta patologia. 


