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Abstract

The syringocystadenoma papilliferum is a benign rare adnexal skin neoplasm with different clinical presenta-
tions, namely papules, nodules or plaques. The tumour appears “de novo” or may arise from a nevus sebaceous. 
Most lesions are solitary and commonly found on the head and neck. The genital location is exceptional.

We report a 52-year-old Caucasian female patient with multiple asymptomatic pink/erythematous papules 
on labia majora and pubis, for about 1 year. She did not report similar or different lesions in others locations. 
The general and gynecological physical examinations were unremarkable. An excisional biopsy was conducted 
and the histological examination revealed syringocystadenoma papilliferum, without malignancy signs. The 
CO2 laser and classical surgery were the chosen treatments, with excellent results. No recurrence was observed.
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INTRODUÇÃO

O siringocistadenoma papilífero (SCAP) é uma no-
plasia anexial benigna rara, de origem histopatológica  
incerta1. Contudo, vários autores defendem a sua diferen-
ciação a partir das glândulas sudoríparas apócrinas, écrinas 
ou apo-écrinas 2. É geralmente diagnosticado durante a in-
fância e adolescência, podendo em dois terços dos doentes 
aparecer de novo e, nos restantes casos, a partir do nevo 
sebáceo 3,4. 

Em termos clínicos, o SCAP manifesta-se habitual-
mente por pápula, nódulo ou placa solitária, eritematosa 
ou acastanhada, de superfície lisa, verrucosa ou papiloma-
tosa, com ou sem ulceração, localizada na cabeça ou no  

pescoço5,6. A apresentação com múltiplas lesões e a coni-
guração linear das mesmas são excepcionais, assim como a 
degenerescência maligna 1,3. 

Do ponto de vista histológico, caracteriza-se pela pre-
sença de várias invaginações quísticas constituídas nas suas 
porções inferiores por projecções papilares revestidas por 
duas camadas: uma basal, constituída por células cubói-
des e uma luminal, por células colunares. Os fenómenos de 
decapitação (tipo de secreção caracterizado pela libertação 
de parte do citoplasma no lúmen glandular) são frequentes, 
assim como a presença de iniltrado inlamatório consti-
tuído predominantemente por plasmócitos no estroma das 
projecções papilares 3,5.

Os autores relatam um caso raro (mas não inédito) de 
SCAP de localização vulvar numa doente de 52 anos e 
realizam, posteriormente, uma breve revisão da literatura 
sobre esta entidade clínica.

Case Report/Caso Clínico
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CASOS CLÍNICOS

Mulher, raça branca, de 52 anos, observada na consulta 
de patologia vulvar da nossa instituição por lesões rosa-
das e assintomáticas, localizadas na vulva, com cerca de 1 
ano de evolução. Referia sangramento das lesões durante 
o acto sexual e, esporadicamente, descarga de conteúdo 
seroso de odor desagradável. Negava envolvimento extra-
vulvar, assim como sintomatologia genito-urinária ou gas-
trointestinal. 

Tinha como antecedentes pessoais hipertensão arterial, 
polimiosite, osteoporose e diabetes mellitus induzidas por 
corticoterapia sistémica e hidradenoma papilífero vulvar 
completamente excisada por cirurgia clássica 3 anos an-
tes. Encontrava-se medicada com cálcio/colecalciferol 600 
mg/500 UI id, atenolol/clorotalidona 100mg/25 mg id e 
metformina 1000 mg 2id. 

O exame objectivo revelou múltiplas pápulas e nódu-
los rosadas/eritematosas, redondas, de superfície lisa e não 
ulcerada, com diâmetros compreendidos entre 0,4 e 1,0 
cm, indolores e distribuídas aleatoriamente pelos grandes 
lábios e monte púbico (Figura 1). O restante tegumento 

Figura 1: Siringocistadenoma papilífero. Múltiplas lesões pápulo-no-
dulares rosadas e eritematosas, não ulceradas e indolores na região vulvar.

cutâneo não apresentava lesões semelhantes ou alterações 
relevantes e não foram palpadas adenopatias inguinais. 

Considerou-se como hipótese de diagnóstico hidra-
denoma papilífero (HP). O exame anátomo-patológico  
(Figura 2) de um dos tumores obtido por biópsia excisio-
nal revelou uma lesão quística, com epiderme ina a partir 
da qual se notavam várias projecções papilares para a der-
me revestidas por uma camada basal de células cubóides 
e uma camada apical de células colunares. Eram patentes 
fenómenos de secreção por decapitação e o estroma era 
ocupado por iniltrado inlamatório predominantemen-
te plasmocitário. Estes achados permitiram estabelecer o 
diagnóstico de SCAP. 

Figura 2: Siringocistadenoma papilífero. Projecções papilares (a) re-
vestidas por uma camada basal constituída por células cubóides e uma 
apical por células colunares, com fenómeno de decapitação e iniltrado 
inlamatório rico em plasmócitos no estroma (b) [Hematoxilina e Eosina, 
10x (a) e 40x (b)]
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As lesões de pequenas dimensões foram tratadas com 
LASER de CO2, após biópsia incisional. A exérese cirúr-
gica foi a modalidade terapêutica utilizada nos tumores de 
maior dimensão (0.8-1,0 cm). O exame histopatológico re-
velou SCAP em todos. Após 4 anos de seguimento regular 
(anual) na consulta de patologia vulvar, a doente mantém 
sem recorrências.

DISCUSSÃO

A singularidade do presente caso clínico está na rari-
dade do SCAP, sua localização vulvar, multiplicidade das 
lesões e ocorrência num adulto. 

Para o conhecimento dos autores, existem 5 casos de 
SCAP vulvar publicados na literatura (tabela 1), todos de 
apresentação solitária, em doentes com idade compre-
endida entre os 24 e os 64 anos (média de 38 anos) 7-11. 
Os outros locais raramente envolvidos incluem o tronco, 
os membros, a axila, as pálpebras, o períneo, a mama e 
o escroto. 1,3,12. Nestes, a maior parte dos tumores foi de 
aparecimento esporádico e, tal como no nosso caso, não 
se veriicou concordância entre o diagnóstico clínico e his-
topatológico, facto que relecte a pluralidade dos diagnós-
ticos diferenciais 4,13. 

O HP foi a hipótese de diagnóstico colocada na nossa 
doente, atendendo ao facto de ser mais comum que o SCAP 
e aos antecedentes pessoais da mesma. Por outro lado, con-
trariamente ao SCAP, trata-se de uma neoplasia anexial 
benigna que surge quase exclusivamente na vulva, sendo a 
cabeça e o pescoço localizações raras 14. Recentemente foi 
aceite a sua origem a partir de glândulas anogenitais seme-
lhantes às do tipo mamário 15. Em termos histológicos, o HP 
apresentar-se como um nódulo dérmico bem circunscrito, 
geralmente sem conexão com a superfície epidérmica e o 
iniltrado plasmocitário proeminente observado no SCAP 16; 
estão presentes ramiicações tubulares e papilares cobertas 
por uma dupla camada celular, a basal com características 
mioepiteliais e a apical, com decapitação marcada 16. Em 
relação ao presente caso, estes achados histológicos foram 
encontrados apenas na lesão excisada 3 anos antes. 

O SCAP, em termos histológico, é distinto pela pre-
sença de projecções papilares abundantes, contínuo com o 
epitélio escamoso e cobertos por uma camada basal celular 
do tipo cubóide e uma apical colunar com decapitação; o 
estroma é rico em plasmócitos e linfócitos 16. Embora a 
histogénese do SCAP seja incerta, a maior partes das le-
sões demonstram sinais histológicos de diferenciação apó-
crina 11. No caso apresentado, quatro aspectos favorecem 
esta hipótese: (1) localização vulvar, onde estão presentes 
inúmeras glândulas sudoríparas apócrinas; (2) descarga do 
conteúdo seroso de odor fétido, característico desta estru-
tura anexial cutânea; (3) fenómenos de decapitação e (4) 
iniltrado inlamatório composto fundamentalmente por 
plasmócitos.

As lesões benignas anexais frequentemente associadas 
ao SCAP incluem o HP, o sebaceoma, o hidrocistoma apó-
crino, o tricoepitelioma e o espiradenoma écrino 17. A asso-
ciação com algumas neoplasias malignas, nomeadamente 
carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular verrucoso 
e carcinoma sebáceo, embora pouco frequente, já foi re-
latada por vários autores 7,8,18. A degenerescência maligna 
em siringocistadenocarcinoma papilífero é excepcional, 
sendo observado habitualmente nos SCAP da cabeça 19. No 
presente caso, em nenhuma das lesões foram observados 
sinais sugestivos de malignidade. 

A exérese cirúrgica é o tratamento de primeira linha 
para o SCAP, sendo o LASER de CO2 uma alternativa 
eicaz 6,20, particularmente nos tumores com localizações 
inadequados à extirpação cirúrgica 3. A elevada eicácia 
terapêutica destas duas modalidades foi demonstrada no 
presente caso, no qual não se veriicou recidiva durante 
4 anos de seguimento. Devido ao exposto no parágrafo 
anterior, os autores recomendam impreterivelmente a re-
alização de uma biópsia incisional em casa lesão antes da 
laserterapia
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