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Senhor Doutor, o que é um hidrocelo? 
 

Um hidrocelo é uma colecção de líquido aquoso à volta testículo. Trata-se de um problema 
comum nos recém-nascidos do sexo masculino e geralmente desaparece dentro do primeiro 
ano de vida. Quando o testículo vai para dentro do escroto (cerca do oitavo mês de 
gravidez, um saco de revestimento também se desloca, o processo vaginal) desde a 
cavidade abdominal juntamente com o testículo. Então pode fluir líquido para o processo 
vaginal e revestir o testículo. Geralmente, este saco fecha-se e o líquido é absorvido. O saco 
pode fechar-se e o líquido pode permanecer no seu interior, a isto chama-se um hidrocelo 
não-comunicante. Isto significa que se pode comprimir o saco escrotal e o líquido não fluir 
de regresso para o abdómen. Este tipo de hidrocelo encontra-se com frequência em recém-
nascidos e, em general, o líquido é absorvido com o tempo. Se se comprime o saco escrotal 
e o líquido regressa lentamente para o abdómen ou o hidrocelo muda de tamanho, a isto 
chama-se um hidrocelo comunicante. Habitualmente, este tipo de hidrocelo aparece mais 
pequeno de manhã quando o menino acorda e vai aumentando de tamanho ao longo do dia 
com a realização das actividades diárias. Um hidrocelo comunicante significa que o saco ou 
o processo vaginal ainda está aberto. 
 
Quando se recomenda uma cirurgia para um hidrocelo? 
A cirurgia é recomendada se o hidrocelo ainda está presente depois de 12 a 18 meses de 
idade. Os hidrocelos que continuam a crescer são sintomáticos e devem ser 
intervencionados. 
 
Última actualização em 08-03-2013. 
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