
TUMORES DO APARELHO 

GENITAL MASCULINO  



APARELHO GENITAL MASCULINO 



Câncer de próstata 
 
Câncer da próstata é o tumor mais diagnosticado no homem 

e a segunda causa de morte por câncer, atrás apenas do 
de pulmão. 

 
Em 2005 - 543.000 novos casos no mundo.  
 
Em 2009 - Estados Unidos - 192.000 casos novos   
                                                        27.000 mortes.  
 
Brasil - 2010 - 53.000 novos casos   
                           8.000  mortes pela doença.  

 
 



Ca de prostata 

Risco de um norte-americano ser diagnosticado com CP é 
de 1 em 6 indivíduos (15%)  

 

Risco de óbito pela neoplasia é de 1 em 30 (3,3%).  

 

Na Europa, a mortalidade é de 23 casos/1 milhão.  

 

No Brasil, oscila próximo a 17/100 mil. 

 

Atualmente,  2.200.000 norte americanos convivem com CP.  

 



Historia natural 

• Mudanças com os avanços de métodos e técnicas para 
detecção e tratamento precoce desta doença.  

 

• O câncer de próstata é o tumor de maior incidência em 
homens com mais de 50 anos (40% dos tumores nesta faixa 
etária).  

 

• Existem estudos que relatam 70% de homens com 80 anos ou 
mais com câncer de próstata em achados de autópsia. 



Incidência 

• A raça negra é mais acometida que a branca, 
seguida pela amarela e com mortalidade 
maior que essa. 



PSA 

Pré PSA - 70 a 80% dos diagnósticos eram por sintomatologia.  

     Doença avançada localmente (queixas urinárias, dor pélvica e 
uretero-hidronefrose) ou metastática (dor, anemia, caquexia, 
fraturas patológicas e compressões raquimedulares, entre 
outros).  

 

 

Era PSA - 80% diagnosticados em fase inicial, subclínica, por 
vezes sem lesões palpáveis ao toque retal (estádio T1c).  



PSA 

• Protease da família das calicreínas sintetizada no 
epitélio prostático e excretada no fluido seminal.  

 

• Função é a liquefação do fluido seminal, 
(concentração no plasma é normalmente pequena). 

 

• Aumenta na  ocorrência de lise celular levando a sua 
liberação na corrente sanguínea. 

 



PSA 

    Diagnóstico precoce   

                          x 

    Riscos de detecção excessiva (overdetection) e  

    tratamentos desnecessários (overtreatment)  

 

   Devem ser discutidas com os pacientes (AUA, 2009). 



PSA 
• O  gene regulador é relacionado aos andrógenos 

 

• Finasterida (nas doses de 5 mg ou de 1 mg ao dia) 
reduz o valor do PSA em 50%  seis meses após início do 
tratamento  

 

• Dutasterida leva doze meses para atingir tal redução.  

 

• Análogos de LH-RH, provocam reduções drásticas nos 
níveis séricos do PSA em cerca de 90 dias. 



Situações com elevação de PSA 

Comprovadas Discutidas 

Câncer de Próstata Toque retal 

Hiperplasia Benigna Ejaculação 

Prostatites Exercícios (ciclismo) 

Isquemias, infartos prostáticos Neoplasia prostática intra-epitelial (PIN) 

Manipulação (biópsias prostáticas, 
ressecções transuretrais, cistoscopias) 

Uso de medicações (inibidores da 5a, 
antiandrogênicos) 



Estratégias para incrementar a 
acurácia do PSA 

• Velocidade do PSA (< 0.10 ng/ml/ano) 

                                                      (> 0.75 ng/ml/ano) 
                                                      (> 2.0  ng/ml/ano) 
                                                       

• Densidade do PSA  (PSA/volume – 0.15) 

 
• PSA ajustado à idade 

 
• Redução do ponto de corte do PSA 

 
• Determinação da fração livre/total do PSA 

 
• Monitorização do tratamento 



Biologia molecular 

Androgênios atuam nos receptores nucleares do epitélio prostático . 

 

 Receptor androgênico (RA) + andrógenos testiculares (testosterona e 5-α-
DHT), regulam o desenvolvimento, o crescimento e a manutenção 
funcional da prostáta pela transcrição de genes sensíveis ao andrógeno.  

 

Fatores de crescimento, como EGF, IGF-I e II, proteína quinase A e fator de 
crescimento do queratinócito (KGF), 

 

Esses fatores teriam a capacidade de induzir a atividade transcripcional do RA 

mesmo na ausência de ligantes. 



Genes de regulação celular : proto-oncogenes myc, fos e jun 
Genes reguladores de apoptose: bcl-2, p53 e p21 e outros.  
 
bcl-2 é um gene antiapoptótico envolvido em múltiplos passos da carcinogênese 

prostática, podendo participar da supressão da apoptose e/ou da estimulação da 
angiogênese tumoral.  

 
p53 codifica uma proteína reparadora do DNA, responsável pela parada do ciclo 

celular em G1 e pela indução da apoptose, logo, sua alteração provoca proliferação 
celular.  

 
p21 inibe quinases dependentes de ciclina, também conhecido como Waf1 ou CIP1, e 

codifica uma proteína que induz parada celular em G1. Sua expressão pode ser 
modulada pelo RA e pelo bcl-2.   

 
O rearranjo cromossômico TMPRSS2:ERG  entre o gene regulado por andrógenos 

TMPRSS2 e o homólogo do oncogene E26 (ERG) tem sido encontrada em 
aproximadamente 50% dos cânceres de próstata com papel importante e precoce 
no desenvolvimento e/ou na progressão do câncer  

       Estudos atuais buscam determinar essa associação com a agressividade tumoral. 





 Riscos de desenvolver câncer de acordo com o nível de PSA 

• Normal < 4ng/dl 20% de risco   

                 < 2,5 antes de 40 a. 

 

• Risco moderado  4 - 10 =50% de risco 

 

• Alto risco > 10ng/dl 60 = 80% de risco 



DIAGNÓSTICO 

O “padrão ouro” do diagnóstico do câncer  de próstata é a 
biópsia.  

 

Toque retal e a dosagem sérica do PSA são fundamentais para a 
indicação da biópsia.  

 

A partir dos 45 anos todo homem deve ser submetido 
anualmente à realização destes exames. 



Quando indicar biópsia 

•  TR alterado ou  

 

• PSA > 10 ng/dl   USTR com biópsia (mínimo de 10 a 12 
fragmentos) 

 

• PSA entre 2,5 e 10 ng/dl  Dosar PSA livre e total 

     Se relação l/t >= 0,20     PSA semestral 

     Se relação l/t < 0,20      USTR com biópsia 

 

• PSA > 10 mg/dl e biópsia negativa  seguimento com PSA 

semestral e possibilidade de nova biópsia. 



 





NÚMERO DE BIÓPSIAS 



Patologia 

O escore de Gleason avalia a diferenciação glandular.  

 

5 graus de diferenciação:  

             padrão predominante (1ª nota) + o padrão    

             secundário (2ª nota), por exemplo:  

 

Gleason 3 + 3 ou 4 + 3 ou 3 + 4 ou 5 + 4 etc. 



PADRÕES DE GLEASON 





E.C.C. ao diagnóstico 

SBU – seccional São Paulo - 2005  

            76% - doença localizada,  

            16,6% - doença localmente avançada  

            7,6%  - havia metástases a distância.  

 

AUA - a partir de 2000, declínio nas taxas de  

            mortalidade pela doença 



RISCO DE METÁSTASES 

 PSA <20, Gleason escore igual a 6 e estádio igual a T2a  

       risco de metástases linfonodais e a distância é menor que 3%,  

 

PSA >20 ng/ml ou Gleason escore igual a 7 ou estádio igual a T2b ou 
com suspeita clínica de metástases = 

    cintilografia  óssea e TC de abdome e de pélvis.  

 

TC, ressonância magnética [RM] e ultrassongrafia [US]) não  
apresentam acurácia satisfatória para detecção de micrometástases 
linfonodais. 

 



Cancer de prostata 

T1 – TUMOR NÃO PALPÁVEL 

T1a – TU < 5% de tecido ressecado na RTU 

T1b – TU > 5% de tecido ressecado na RTU 

T1c – TU identificado na biópsia, apenas pela elevação do PSA 

T2 – TUMOR CONFINADO À PRÓSTATA 

T2a – TU envolve um lobo ou menos 

T2b – TU envolve os 2 lobos 

T3 – TUMOR EXTRACAPSULAR 

T3a – TU extracapsular unilateral 

T3b – TU extracapsular bilateral 

T3c – TU invade vesícula(s) seminal(is) 

T4 – TUMOR FIXO 

T4a – TU invade colo vesical, esfíncter e/ou reto 

T4b – TU fixo na parede pélvica ou músculo elevador do ânus 



N – LINFONODOS ACOMETIDOS 

N1 – Nódulo único menor que 2 cm 

N2 – Nódulo único ou múltiplos > 2 cm e < 5cm 

N3 – Nódulos > 5cm 

 

 

M – METÁSTASE À DISTÂNCIA 

M1a – Linfonodos extraregionais 

M1b – Metástases ósseas 

M1c – Órgãos parenquimatosos 

 

Cancer de prostata 



FATORES PROGNÓSTICOS 

Cinética do PSA     

 

Escore de Gleason   

 

Número ou porcentagem de fragmentos positivos nas 
biópsias 

 

Porcentagem de acometimento dos  fragmentos 
positivos nas biópsias 

 

 



RASTREAMENTO 

Salva vidas  x  superdiagnóstico, supertratamento, 
riscos de biópsias desnecessárias e a ansiedade. 

 

 

Permite o diagnóstico precoce da doença subclínica 

e promove antecipação de cerca de 10 a 12 anos no 

diagnóstico da doença significativa (lead time).  

 



Rastreamento (Screening) 

European Randomised Study of Screening for Prostate 
Cancer (ERSPC), com 168.000 homens em diversos países 
europeus 

Prostate, Lung, Colon and Ovary (PLCO)     com 69.000 
norte-americanos. 

 
 

Grupo rastreado apresentou sobrevida câncer-específica 20% superior aos indivíduos não 
rastreados. 

 

 Para salvar uma vida por CP seriam necessários tratamento de 48 indivíduos e 
rastreamento de 1.410, o que ainda não autoriza a recomendação corriqueira de 

       rastreamento pelas autoridades de saúde. 



CA LOCALIZADO - TRATAMENTO 

PSA, estadiamento e escore de Gleason.  

Idade e expectativa de vida,  

comorbidades,  

prognóstico,  

atividade e interesse sexual,  

presença ou ausência de obstrução urinária infravesical, 
principalmente por hiperplasia prostática associada, 

perfil psicológico e capacidade socioeconômica de 
aderência ao seguimento pós-tratamento ou de se 
submeter a observação clínica. 



TRATAMENTO CURATIVO 

Expectativa de vida mínima de dez anos,  

 

Estádios T1b/c e T2 e alguns casos T3 selecionados (doença localmente 
avançada). 

 

 T1a (<5% do material ressecado na RTU de próstata), só serão 
tratados pacientes com elevação de PSA, alto grau de Gleason ou 
longa expectativa de vida que não possam ou não desejam ser 
seguidos.  

 

Pacientes mais velhos, com expectativa de vida reduzida ou com 
comorbidades significativas podem ser observados, principalmente 
se portadores de neoplasias pouco agressivas. 



Prostatectomia radical (PR) 

Sobrevida livre de progressão em dez anos de 47 a 73% 

 

Para casos de bom prognóstico, taxas de sobrevida global 
são superponíveis à dos pacientes de mesma idade sem 
câncer. 

 

Proporciona pronto diagnóstico de recidiva bioquímica tem 
limitada morbimortalidade.  

 

Técnicas de preservação dos feixes neurovasculares 



CIRURGIA X OBSERVAÇÃO 

Estudo randomizado escandinavo, com cerca de 700 pacientes (70% com tumores 
palpáveis), comparando observação clínica versus realização de PR, mostrou: 

 

Melhor sobrevida específica e livre de doença entre os operados.  

 

Não houve diferença em qualidade de vida. 

 

Cirurgia apresentou maior toxicidade sexual e urinária e pacientes observados 
tiveram maior índice de ressecções endoscópicas para obstrução urinária e 
mais laminectomias por metástases.  

 

Foi o primeiro estudo controlado que mostrou superioridade da cirurgia em 
comparação à observação (watchful-waiting) para tumores com significância 
clínica. 



VIAS DE ACESSO 

RETROPÚBICA ABERTA 

 

RETROPÚBICA VIDEO LAPAROSCÓPICA  

                                TRANS-PERITONEAL 

                                PRÉ-PERITONEAL 

                                ROBÓTICA 

 

PERINEAL 











LINFADENECTOMIA 

Baixo risco-> Detecção de metástases linfonodais é baixa ( 2 a 3%).  

 

Alto risco ->  Linfadenectomia alargada (linfonodos que acompanham 
os vasos ilíacos internos,) tem valor terapêutico e no estadiamento.  

 

Ganho de sobrevida, provavelmente decorrente da eliminação de 
doença linfonodal micrometastática.  

 

Linfadenectomias ampliadas são acompanhadas de maiores índices de 
complicações, como linforreia, linfoceles, trombose venosa 
profunda e lesões de nervos periféricos.  



RADIOTERAPIA 

A moderna RXT permite resultados similares de toxicidade sexual 
e urinária, em comparação à cirurgia porém com 
complicações vesicais retais e entéricas (níveis aceitáveis). 

  

72 Gy a 80 Gy só são obtidos com segurança para órgãos 
adjacentes por meio da RXT conformada tridimensional (RXT 
3D).  

 

 RXT de intensidade modulada (IMRT), doses de78 a 86,4 Gy, são 
possíveis, o que pode ser importante para casos de risco alto 
e muito alto. 

 



RADIOTERAPIA 



IMRT 



PLANEJAMENTO IMRT 



Braquiterapia 
Implante de sementes radioativas, iodo-125, ouro ou paládio.  

Método ambulatorial de baixa morbidade e controversa menor toxicidade 
sexual 

Carece de melhores resultados a longo prazo.  

É operador-dependente.  

Casos de melhor indicação :  

       pacientes com idade avançada 

       neoplasias de baixo risco.  

Não deve ser indicada para pacientes 

• com RTU ou prostatectomias  transvesicais prévias 

• com próstatas de grande volume (maiores de 40 g) 

• pacientes com sintomas urinários obstrutivos 

• casos de risco alto e muito alto. 

• colite ativa, irradiação prostática prévia   

• anticoagulação permanente.  

 





Observação (Watchful-waiting) 
Observar os pacientes e apenas intervir quando houver progressão ou 

sintomatologia 

Indicação -> idosos ou com comorbidades significativas e limitada expectativa de 
vida. 

Holmeberg et al,, estudaram 700 pacientes escandinavos (70% dos quais com 
tumores palpáveis-estádio pelo menos T2  

• Metade dos pacientes foi observada e metade submetida a PR.  

• Aos cinco anos de seguimento, o grupo submetido a PR apresentou: 

• Menos mestástases (p=0,03),  

• Menor progressão local de doença (p<0,001)  

• Menor mortalidade - 44% inferior à dos observados (4,4% versus 8,9%).  

• Menor necessidade de laminectomias descompressivas ou RXT para metástases, 
porém maiores índices de disfunções sexuais e urinárias.  

• O grupo observado - menor sobrevida específica e livre de doença, 

•                                      - índices mais altos de obstrução infravesical. 

• Nao observaram  diferenças quanto à qualidade de vida, ansiedade, depressão e 
a sensações de bem-estar  

• Deve ser oferecida apenas àqueles com expectativa limitada de vida. 



Observação vigilante (active 
surveillance) 

Tumores de baixo risco de progressão. 

 

PSA e toque retal (trimestrais), biópsias à intervalos regulares (a cada 
12 a 18 meses).  

 

Se houver progressão no toque, no grau de Gleason, na velocidade de 
elevação de PSA ou na redução do PSA doubling time tratamento 
radical 

 

Poupar pacientes com neoplasias pouco agressivas de 
supertratamento e, ao mesmo tempo, evitar a perda de controle de 
casos significativos que ocorreria se todos fossem submetidos ao 
WW. 



Hormonioterapia  

Idosos ou com expectativa de vida limitada 

 

Efeitos colaterais metabólicos, psíquicos, 
musculoesqueléticos, cardiovasculares, sexuais.  

 

Não é modalidade curativa, mas paliativa, podendo 
desenvolver resistência após longos períodos de uso. 



Ca de Próstata Localmente Avançado 

T3 Nx M0 com extensão extracapsular uni ou bilateral (T3a) 
ou invasão das vesículas seminais (T3b). 

 

Alto risco de progressão e de óbito pela doença. 

 

Tratamento ideal é multimodal (cirurgia ou radioterapia 
isoladamente podem não ser suficientes). 

 

Tratamento cirúrgico exclusivo no estádio clínico T3 é bem 
documentado e por vezes com evolução satisfatória. 

 





Grupos de risco  

• Baixo --> PSA <10 ng/ml  
                   Gleason ≤6  
                   Estádio T1-T2a  
 
• Intermediário  --> PSA 10 a 20 ng/ml 
                                     Gleason  7  
                                     Estádio  T2b  

 
• Alto -->  PSA 20 ng/ml 
                 Gleason  ≥8 
                 Estádio  T2c-T3 



Riscos de progressão após PTR 

           
          Margens cirúrgicas positivas,  
 
          Extensão extracapsular        
 
          Envolvimento das vesículas seminais   
 
          Comprometimento linfonodal. 
 
  



Radioterapia 

Radioterapia adjuvante 

     baixa contagem de células na loja prostática      

     margens cirúrgicas positiva   

     extensão  extracapsular 

 

Radioterapia de resgate ou de salvamento 

      recidiva bioquímica 

 

Adição de bloqueio androgênico neoadjuvante   

       reduzir o volume alvo e aproveitar o potencial efeito 
sinérgico citotóxico da radiação 



Bloqueio androgênico 

Células prostáticas, normais e tumorais têm seu metabolismo regulado pela 
ação dos andrógenos (testosterona e di-hidrotestosterona). 

 

Os testículos são responsáveis por 95% dos andrógenos produzidos e a 
glândula adrenal pelos 5% restantes.  

 

A maioria da testosterona sérica encontra-se ligada a proteínas circulantes 
(SHBG e albumina) e apenas 2 a 3% encontram-se na forma livre, 
metabolicamente ativa, que é incorporada a células prostáticas. 

 

Uma vez no interior da célula, testosterona é metabolizada em DHT pela 
enzima 5-alfa-redutase 

       DHT liga-se aos receptores androgênicos nucleares, ativando  funções 
celulares de crescimento. 



Recidiva bioquímica 
 

 

Recidiva bioquímica é elevação do PSA após tratamento com 
intuito curativo: “falha terapêutica” 

 

Pós PR    Qualquer elevação > 0,2 ng/dl e confirmada com 

                    segunda mensuração > 0,2 ng/dl  

 

 Pós-RT exclusiva  Três elevações consecutivas do PSA               

 

Pós-RT + hormônio neoadjuvante Nadir + 2 ng/dl  

 



Variáveis Clínicas e Patológicas Utilizadas para Predizer o Local da Recidiva 
Tumoral em Pacientes com Elevação Bioquímica Após Prostatectomia Radical 

Provável Recidiva Local Provável Recidiva Sistêmica 

Gleason < 7 Gleason > = 7 

Sem invasão de vesículas seminais Com invasão de vesículas seminais 

PSA detectável > 1 ano após a cirurgia PSA detectável < 1 ano após a cirurgia 

Duplicação do PSA > 10 meses Duplicação do PSA < 10 meses 

Velocidade do PSA < 0,75 ng/ml por ano Velocidade do PSA > 0,75 ng/ml por ano 



Provável recidiva sistêmica (RXT) 

Critérios clínicos adversos pré-tratamento  

 

PSA maior que 10,  

 

Gleason >7,  

 

PSA nadir > 0,5ng/dl após tratamento 

 

Tempo de duplicação do PSA após recidiva < 6 meses 
aumentam a chance da recidiva ser sistêmica. 



TRATAMENTO DE PRIMEIRA MANIPULAÇÃO HORMONAL 

 

 Análogos LHRH 

  

Antiandrógeno esteroidais e não-esteroidais 

 

 Estrogênios 

 

 Orquiectomia bilateral 



TOXICIDADE DO TTO. HORMONAL 



Prevenção - Modificações no Estilo de Vida e Hábitos 

Seguir programas de perda de peso (se 
necessário), combatendo a obesidade. 
 
 
Reduzir consumo de gorduras saturadas e 
alimento rico em colesterol, consumir 
derivados da soja, frutas e vegetais 
regularmente, e alimentos ricos em 
ômega-3, vitamina E e selênio. 
 
Atividade física por, no mínimo, 30 
minutos/dia, avaliando-se o risco 
cardiovascular. 
 
Não fumar.  Se ingerir álcool, ingerir com 
moderação. 

Adequar o programa de perda de peso ao 
paciente, sob supervisão de um clínico, 
determinar o IMC. 
 
Adequar o consumo a cada região. Reduz 
o risco de eventos cardiovasculares. 
 
 
 
 
Melhoram a saúde cardiovascular, 
reduzem osteoporose. 
 
 
Devem ser seguidas da mesma forma 
que as mudanças na dieta. 



Câncer de Testículo 

 

• Rara - prevalência global de 1 a 2%.  

 

• Neoplasia mais comum em homens jovens (15 a 35 anos de idade)  

 

• Criptorquidia, atrofia testicular e antecedentes maternos de ingestão de 
estrógeno no período gestacional. 

 

• Elevadas taxas de cura com tratamento multimodal,  até 96% de sucesso. 

 

• Incidência aumentada em nações industrializadas com elevada densidade 
populacional. 



EPIDEMIOLOGIA 

• Nos países escandinavos estão as maiores taxas. 

 

• Em 1975 os Estados Unidos: incidência de 3,7/100 mil 
habitantes  

 

• SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results), número 
aumentou para 5,7/100 mil habitantes em 2001.  

 

• No Brasil, a incidência é de 2,2/100 mil habitantes. 

 



Tumores de células germinativas 

• São 95% das neoplasias testiculares,  

                   Seminomatosos   

                   Não seminomatosos  

 

• Seminomas são mais frequentes, totalizando 

       50% das neoplasias de células germinativas. 

 



IDADE 

• Idade: 34 anos, (76% dos casos entre os 20 e os 44 anos).  

                            

•  Seminomatosos  diagnosticados dos 30 a 40 anos  

     Não-seminomatosos, entre 20 a 30 anos de idade. 

 

• O número de homens com diagnóstico de câncer testicular 
com menos de 50 anos de idade tem aumentado nos últimos 
30 anos. 



História familiar 
Transmissão genético-hereditária da neoplasia.  

 

Filhos de pais com diagnóstico de tumor testicular têm risco quatro vezes mais 
alto de desenvolverem a doença.  

 

Em irmãos de portadores de câncer de testículo, essa proporção sobe para oito 
vezes.  

 

Indivíduos naturais de regiões com elevada prevalência de câncer testicular não 
perdem esse potencial carcinogênico quando migram para áreas de baixa 
prevalência.  

 

O contrário também é verdadeiro: homens suecos que migraram para a 
Dinamarca (país com uma das maiores taxas de neoplasia testicular) 
mantiveram o mesmo risco relativo de ocorrência de câncer de testículo 
registrado em seu país de origem. 



Genética 

Isocromossomo do braço curto do cromossomo 12-i (12p). 

 

Excesso de material genético localizado neste segmento sugere a 
presença de proto-oncogene local.  

 

A esse defeito associam-se, freqüentemente, perdas de 
segmentos cromossômicos no braço longo do cromossomo 12 
(12q), indicando a existência de gens supressores nesta 
região. 



História natural 
85% = doença localizada   

15% = metástases a distância.  

 

Metástase a distancias é três vezes mais comum nos tumores não-
seminomatosos, (mais agressivos que os seminomas). 

 

 Metástases iniciam-se por envolvimento linfático do cordão 
espermático, seguido de depósitos tumorais nos linfonodos 
periaórticos. 

 

Daí a neoplasia progride cranialmente em direção ao mediastino e 
pulmão ou caudalmente, em direção aos vasos ilíacos 





Disseminação hematogênica -> principalmente para o 
pulmão e ocorre preferencialmente nos casos de 
coriocarcinoma.  

 

Raramente outros órgãos (fígado e no cérebro).  

 

As metástases (linfáticas ou hematogênicas) 

            não seminomatosos  ->  antes de dois anos do 

                                                       diagnóstico inicial 

            seminomas -> antes de cinco anos do 

                                                       diagnóstico inicial 

.  



Em crianças 

Tumores testiculares em crianças e adolescentes é rara (0,5 a 
2/100 mil).  

 

Tumores de saco vitelino e teratomas são os subtipos mais 
comumente encontrados, 

 

Lesões benignas (principalmente císticas) podem corresponder a 
até 77% dos casos.  

 

Após a puberdade, o índice de tumores benignos decresce para 
38% e o carcinoma embrionário torna-se o subtipo mais 
comum. 



Nos idosos 

• Tumores de células germinativas (principalmente seminomas) 
correspondem a apenas 20% da totalidade de neoplasias 
testiculares. 

 

• Linfoma é o tumor que mais afeta os homens acima de 60 
anos, sendo geralmente de alto grau e comportamento 
agressivo.  

 

• O restante compreende principalmente sarcomas, 
mesoteliomas, tumores de cordão espermático e metástases. 



FATORES DE RISCO 

Criptorquidia,  

Antecedente de tumor testicular contralateral 

História familiar  

Infertilidade ou subfertilidade.  

Outros fatores, como 

• microlitíase testicular, vasectomia, trauma 
escrotal e/ou testicular, hérnia inguinal e 
tabagismo são apontados como de risco.  



Criptorquidia 
Aumenta a chance de Ca de testículo em de 4 a 8 vezes.  

 

Teoria in útero ->  testículo não-descendente e neoplasia testicular seriam  

                                produtos da mesma informação genética, 

 

Teoria da posição -> localização testicular extra bolsa predispõe à ação de fatores 
ambientais (temperatura inadequada) e mecanismos autoimunes, que 
provocam degeneração carcinomatosa. 

 

O mais provável é que ocorra interação desses dois mecanismos na 
carcinogênese associada ao testículo criptorquídico. 



Infertilidade 

Homens inférteis tem cerca de 20 vezes mais  
             possibilidades de desenvolverem tumor testicular 
 
  
Teoria da superexposição estrogênica (in útero) ->   
          resultados controversos, (há documentação de 
          maior índice de neoplasia testicular em filhos de  
          mães expostas a estrogenioterapia na gestação,  
          associada à alterações dos parâmetros do  
          espermograma. 



Clínica e diagnóstico 

Aumento recente e indolor de volume do testículo.  
 
4% a 21% dos casos existe história de trauma local,  
      trauma não causa tumor,  apenas chama a atenção do paciente 

para um processo já em desenvolvimento.  
 
Dor aguda testicular, em decorrência de infarto e hemorragia tumoral, 

levando ao diagnóstico incorreto de orquiepididimite aguda.  
 
Paciente jovem, com manifestações escrotais que não melhoram após 

dez dias de tratamento com antibióticos  -> investigar (ultrassom). 



Exame físico: Massa testicular dura e pesada, que rebaixa o hemiescroto  

                                Hidrocele (10% a 20% dos casos).  

                                Ginecomastia (2% a 10% dos pacientes) - tende a 

                                                           desaparecer com a remissão da doença. 

 

 

Ecografia:  Lesões hipoecóicas homogêneas (seminomas)  

                                                            heterogêneas (não-seminomas). 

 





Marcadores Tumorais 

 

• B-HCG - 8% dos seminomas  

                  85% dos não-seminomas ( que também 

                  podem ter grandes quantidades de A.F.P. 

  

 

• Tumor primário não-tratado -> b-HCG e  AFP  

             elevados indicam a presença de elementos  

             não seminomatosos. 

 



• A persistência de altos níveis de marcadores depois do tratamento inicial -> presença 
de doença metastática, mesmo que não possa ser caracterizado pelos métodos de 
imagem.  

 

• Falsos-positivos são raros - para AFP (hepatite tóxica, tumores primários do fígado ou 

•                                                                     tumores digestivos).  

                                                    - para b-HCG  ( LH hiposifário por hipogonadismo ou por  

                                                                               consumo de marijuana). 

 

• DHL desidrogenase lática ->  elevam se em 80% dos pacientes com TGT, incluindo os 

                                                           com seminomas. 

                                                            É inespecífico mas tem grande valor prático: 

                         permite monitorizar pacientes com seminoma  

                         definir a extensão e prognóstico da doença (níveis séricos são proporcionais  

                                                                                                                                   à massa tumoral). 

 



CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA 

• Tumores de células germinativas 

• Tumores do estroma gonadal/cordão 

espermático.  
• Tumores mistos de células germinativas e 

estroma gonadal 

• Miscelânea 

• Tumor de linhagem linfática 

• Tumor de ducto e rete testis 

• Metástases 

 

 



Tumores de células germinativas 
 

Derivam de células pluripotenciais do epitélio germinativo 
testicular, podendo originar uma gama de tipos histológicos. 

      Neoplasia de células germinativas intratubular (carcinoma in 
situ) 

      Tumores de tipo histológico único (puros) 

      Seminoma 

      Seminoma com células sinciciotrofoblásticas (anaplásico) 

      Seminoma espermatocítico 

      Seminoma espermatocítico com sarcoma 

      Carcinoma embrionário 

      Tumor de saco vitelino 



Tumores de células germinativas 

    Tumores trofoblásticos 

• Coriocarcinoma 

• Neoplasias trofoblásticas não-coriocarcinomas 

• Coriocarcinoma monofásico 

• Tumor trofoblástico de sítio placentário 



Tumores de células germinativas 

• Teratoma 

• Maduro 

• Imaturo 

• Maligno 

• Variantes monodérmicas (carcinoide e 
neuroectodérmica 



outros 

• Tumores mistos (com mais de um tipo 
histológico) 

• Carcinoma embrionário e teratoma 

• Seminoma e teratoma 

• Coriocarcinoma, teratoma e carcinoma 
embrionário 

• Outros 



Tumores do estroma gonadal/cordão espermático 

• Tumor de células de Leydig 

• Tumor de células de Sertoli 

• Tumor de células granulosas 

• Tumor de células da teca 

• Indiferenciados 

• Mistos 



Tumores mistos de células germinativas e estroma gonadal 

• Gonadoblastoma 



Miscelânea 
 

• Sarcoma 

• Tumor carcinoide 

• Mesotelioma maligno 

• Tumor de linhagem linfática 

• Tumor de ducto e rete testis 

• Metástases 



ESTADIAMENTO 

Dados anatomopatológicos da orquiectomia 
 
Dosagem dos marcadores tumorais séricos pós orquiectomia: 
     alfafetoproteína, beta-HCG e desidrogenase láctica :     
 - avaliação da resposta ao tratamento inicial (orquiectomia),   
 - estratificação da neoplasia testicular em grupos de risco.  
 
Estudos de imagem: 
    TC de tórax, abdome e de pelve.  
    TC de crânio e/ou cintilografia óssea dependem da 

correlação com dados clínicos sugestivos de metástases no 
sistema nervoso central e/ou no esqueleto. 

 
 



CIRURGIA 





SEMINOMA 



SEMINOMA 



Carcinoma embrionario 



coriocarcinoma 



Tumor do saco vitelinico 



teratoma 



Estádio TNMS  
 

• Tumor primário (pT) Pós-orquiectomia radical 
• pTx Tumor não avaliado. Em caso de não realização de 

orquiectomia, utilizar cTx 
• pT0 Sem evidência de tumor primário 
• pTis Neoplasia de células germinativas intratubular (carcinoma in 

situ) 
• pT1  - Tumor limitado ao testículo e ao epidídimo sem invasão 

vascular ou linfática; tumor pode invadir a túnica albugínea, mas 
não a túnica vaginal 

• pT2 Tumor limitado ao testículo e ao epidídimo com invasão 
vascular ou linfática ou extensão até a túnica vaginal 

• pT3 Tumor invade o cordão espermático 
• pT4 Tumor invade o escroto 



Linfonodos 

• Nx Linfonodos não avaliados 

• N0 Ausência de metástases em linfonodos 
retroperitoneais 

• N1 Metástase linfonodal menor ou igual a 2 
cm 

• N2 Metástase linfonodal maior que 2 cm e 
menor ou igual a 5 cm 

• N3 Metástase linfonodal maior que 5 cm 







METASTASES 

• Mx Metástases a distância não avaliadas 

• M0 Ausência de metástases a distância 

• M1 Metástases a distância 

• M1a Metástases pulmonares ou em 
linfonodos não regionais 

• M1b Metástases em outros locais 



 



Marcadores tumorais séricos (S) 

• Sx   -    Marcadores não disponíveis ou não realizados 
 

• S0   -   Marcadores dentro da normalidade 
 

• S1   -     DHL <1,5 vezes o VN,  
•               beta-HCH <5.000 UI/L e  
•              alfafetoproteína <4.000 ng/ml 

 
• S2    -     DHL 1,5-10 vezes o VN,  
•                beta-HCG entre 5.000-50.000 UI/L ou  
•                alfafetoproteína entre 1.000-10.000 ng/ml 

 
• S3     -    DHL >10 vezes o VN,  
•                beta-HCG >50.000 UI/L ou  
•                alfafetoproteína >10.000 ng/ml 



TRATAMENTO 
 

• Seminomas 

• Orquiectomia radical + tto. adjuvante. 
       (Linfadenectomia retroperitoneal (LDNRP) não é recomendada para 

seminomas por causa da elevada incidência de recidiva local).  

 

• Não seminomas 

• Orquiectomia radical + tto. adjuvante. 



Tumores com bom prognóstico 

Seminomas Não seminomas 

Qualquer sítio primário 
Sem metástase viscerais extrapulmonares 
Alfafetoproteína normal 
Qualquer valor de beta-HCG 
Qualquer valor de DHL 
 

Tumor primário testicular/retroperitoneal 
Sem metástase viscerais extrapulmonares 
Alfafetoproteína <1.000 ng/ml 
Beta-HCG <5.000 UI/L 
DHL <1,5 vezes VN 

SLD em 5 anos = 82% 
Sobrevida em 5 anos = 86% 
90% dos casos 

SLD em 5 anos = 89% 
Sobrevida em 5 anos = 92% 
56% dos casos 



Tumores com prognóstico intermediário 

Seminomas Não seminomas 

Qualquer sítio primário 
Metástase viscerais extrapulmonares 
Alfafetoproteína normal 
Qualquer valor de beta-HCG 
Qualquer valor de DHL 

Tumor primário testicular/retroperitoneal 
Sem metástase viscerais extrapulmonares 
Alfafetoproteína entre 1.000 e 10.000 
ng/ml 
Beta-HCG entre 5.000 e 50.000 UI/L 
DHL >1,5 e <10 vezes VN 

SLD em 5 anos = 67% 
Sobrevida em 5 anos = 75% 
10% dos casos 

SLD em 5 anos = 75% 
Sobrevida em 5 anos = 80% 
28% dos casos 



Tumores de mau prognóstico 

Seminomas Não seminomas 

Não existem tumores com mau 
prognóstico 

Tumor primário mediastinal 
Metástase viscerais extrapulmonares 
Alfafetoproteína >10.000 ng/dl 
Beta-HCG >50.000 UI/L 
DHL >10 vezes o VN 

SLD em 5 anos = 41% 
Sobrevida em 5 anos = 48% 
16% dos casos 



Tumores seminomatosos - Estadio I Observação vigilante  

• - Para casos de baixo risco e seguimento confiável 

• - Tumores  > 4 cm e com invasão da rede testis tem alto risco de metástases  ocultas 

 

• Vantagens 

• - Evita complicações tardias das terapias adjuvantes 

• - Evita tratamentos desnecessários em cerca de 90% dos pacientes de baixo risco 

• - Em caso de recorrência, o tratamento de resgate com RXT ou QT com alta 

         taxa de cura. 

 

• Desvantagens 

• - Mesmo após estadiamento adequado 15 a 20% podem ter metástases subclínicas 

• - Seguimento deve ser longo (> 5 anos) 

• - Possibilidade de recorrências tardias 

• - Custos mais elevados com seguimento 

• - Perda do acompanhamento 



Tumores seminomatosos  Estadio I   -    RXT 

• - Seminomas são radiossensíveis   
•   Tumores de alto risco ou seguimento não confiável 
 
• Vantagens 
• - Taxa de cura >95% 
• - QT de resgate com alto índice de cura 
 
• Desvantagens 
• - Tratamento desnecessário de 70% dos casos 
• - Pode causar infertilidade (esquemas RXT atuais menos) 
• Pode predispor a segunda neoplasia maligna 



Tumores seminomatosos  Estadio I    -   QT 

Ultimamente, observa-se crescente preferência por QT adjuvante 
 
• Vantagens 
• - Dose única de carboplatina com menos toxicidade e resultados 

semelhantes 
• - Nas recorrências, grande índice de cura com QT tradicional (BEP) 

 
• Desvantagens 
• - Tratamento desnecessário para maioria dos pacientes 
• - Toxicidade da QT 
• - Risco de complicações tardias: síndrome metabólica, doenças 

cardiovasculares e desenvolvimento de segundo tumor 



Tumores seminomatosos  Estadio IIa e IIb (baixo 
volume) -  RXT 

• Boa alternativa  
     Linfonodos para-aórticos e ilíacos homolaterais 
 
• Vantagens 
• - Bom prognóstico 
• - Sucesso no tratamento (85 a 95%) 
• - Boa resposta no resgate com QT (BEP) 

 
• Desvantagens 
• - Pode causar infertilidade (bem menor para esquemas de 

RXT atuais) 
• - Pode provocar segunda neoplasia maligna 



Tumores seminomatosos  Estadio IIa e IIb 
(baixo volume) -  QT 

• - Indicada para pacientes de alto risco 
 

• Vantagens 
     - QT primária tem elevadas taxas de cura 

 
• Desvantagens 
    - Toxicidade da QT 
    - Risco de complicações tardias: síndrome 
      metabólica, doenças cardiovasculares e  
      desenvolvimento de segundo tumor 



Tumores seminomatosos  Estadio IIc e III - QT 

• - Tratamento clássico é QT primária (resposta 
completa de 70 a 90%) 

 

• - Em baixo risco utilizam-se 4 ciclos de 
etoposide e cisplatina (EP) ou 3 ciclos de BEP 

 

• - Em alto risco e intermediário podem ser 

utilizados 4 ciclos de BEP 



Tumores seminomatosos  Estadio IV    QT 

• - Tratamento clássico é QT primária 

 

• - Caso haja necessidade, QT de segunda e 

      terceira linhas com opção de altas doses    
associadas a transplante autólogo de medula 
óssea 



Tumores não seminomatosos - Estadio I     Observação vigilante 
(Em torno de 30% tem micrometástases subclínicas após OR) 

 Tumores de baixo risco (recorrência de 20%) –  

       80% das recorrências ocorrem no  primeiro ano e  

       12% no segundo ano   

Tumores de baixo risco (sem invasão linfovascular e com carcinoma embrionário 
≤40% no tumor primário) e com seguimento confiável  

Vantagens 

• - Evita tratamento desnecessário em pelo menos 50% dos casos   

•   Em casos de recorrência (elevação de marcadores ou evidências radiológicas 
de tumor), apresenta-se com doença de baixo volume e de bom prognóstico 

• - Sobrevida de 99% se necessário QT de resgate 

Desvantagens 

• - 20 a 30% dos pacientes estão em estádio II (subclínicos) 

• - Necessidade de longo seguimento rigoroso 

• - Custos mais elevados no seguimento  

• - 35% das recidivas têm marcadores séricos normais 



Tumores não seminomatosos  Estadio I  
QT (Em torno de 30% tem micrometástases subclínicas após OR) 

• Alto risco em que recorrência é em torno de 50% 
 

• Vantagens 
• - Pode-se utilizar apenas 2 ciclos QT (PEB) 

 
• Desvantagens 
• - Tratamento desnecessário em 70% dos pacientes  
• - Tratamento desnecessário em 50% se considerados apenas os 
        de alto risco 
• - Toxicidade da QT 
• - Complicações tardias, como síndrome metabólica e maior 

incidência de doenças cardiovasculares e neoplasia maligna 



Tumores não seminomatosos  Estadio I  
LDNRP (Em torno de 30% tem micrometástases subclínicas após OR) 

• LDNRP  ->tumores de alto risco ou não confiáveis para seguimento,  
                        Pode ser realizada por via aberta ou laparoscópica.  
                       Se os marcadores permanecerem elevados após OR, o tratamento padrão é a QT, 

sendo então contraindicada a linfadenectomia.   
                      Linfonodos suspeitos ->  a LDNRP deve ser bilateral e completa.   
                      Linfonodos positivos (pN2-3) -> tratamento complementar com QT (BEP ou EP) 

 
• Vantagens 

• - Adequado estadiamento de retroperitôneo   
• - Estadiamento e é a única maneira de tratar teratoma, além de curar de 60 a 81% dos 

pacientes em estádio II (subestadiados em I) 
• - Nos pacientes submetidos a LDNRP, a recorrência tumoral local é rara (1% ou menos) 
• - Reduz custos com imagem 

 
• Desvantagens 
• - Ejaculação retrógrada 
• - Não trata metástases oculta a distância, principalmente nos pulmões (até 10% dos casos) 



Tto. Adjuvante de tumores não seminomatosos - Estadio IIa 

Observação vigilante 

Se for utilizada essa opção, o paciente necessita de seguimento com marcadores 
séricos e imagem após 6 semanas para verificar se houve crescimento da lesão. 

QT 

QT primária é indicada quando persistir marcadores tumorais elevados após OR 
- Opção nos casos de tumores de alto risco 
 

LDNRP 

Tratamento adjuvante clássico é a LDNRP bilateral.  Se houver linfonodos positivos, 
QT adjuvante deve complementar a terapia, pois reduz muito a recorrência tumoral 



Tto. Adjuvante de tumores não seminomatosos – Estadio IIb e III 

Observação vigilante 

QT 

- QT primária é o tratamento padrão. Tratamento desses pacientes depende de fatores 
prognósticos e da histologia do tumor primário - São utilizados vários esquemas 
de QT baseados em  cisplatina com 3 ou 4 ciclos 

LDNRP 

- Tratamento desses pacientes depende de fatores prognósticos e da histologia do 
tumor primário - Pode ser usada em casos de teratoma na OR 



Tto. Adjuvante de tumores não seminomatosos – Estadio IV 

Observação vigilante 

QT 

- Tratamento clássico é a QT primária (resposta completa de 70 a 90%)  
- Em baixo risco utilizase 4 ciclos de etoposide e cisplatina (EP) ou 3 ciclos de BEP 
- Caso haja necessidade, QT de segunda e terceira linhas com opção de altas  doses 
associado a transplante 

LDNRP 



MASSAS RESIDUAIS PÓS QT. 

Ressecção de massas residuais pós quimioterapia para tumores não 
seminomatosos. 

 

Normalização de valores de marcadores tumorais é pré-requisito para 
ressecção.  

 

Quando a indicação for de cirurgia, todos os sítios devem ser abordados se 
houver possibilidade de ressecção (retroperitônio, tórax, pescoço etc).  

 

Quando há redução volumétrica da massa retroperitoneal em torno de 90%, 
em geral não se observam células      germinativas viáveis ou teratoma na 
massa retirada. 



ANATOMOPATOLÓGICO 
VERSUS PROGNÓSTICO 

 Lado, 
 
 Tamanho do tumor,  
 
Invasão do epidídimo e da rete testis, cordão 

espermático,túnica vaginali e albugínea.  
 
Cotos proximal e distal do cordão também devem ser 

analisados.  
 
Em caso de dúvida, marcadores imuno-histoquímicos podem 

ser utilizados 



Prognóstico - Seminomas 

• - Tamanho do tumor ≥4 cm; 

• - Invasão de rete testis (fator prognóstico 
importante); 

• - Invasão vascular; 



Prognóstico - Não seminomas 

• - Invasão vascular/linfática; 

• - Invasão peritumoral; 

• - Presença de carcinoma embrionário >50%; 

• - Ausência de teratoma maduro; 

• - Teratoma em <50%; 

• - Ausência de tumor de saco vitelínico; 

• - Presença de coriocarcinoma; 

• - Índice de DNA (poliploidia). 



Câncer de Pênis 

É neoplasia rara em países desenvolvidos,  
                comum em regiões de baixo padrão socioeconômico.  
 
Nos Estados Unidos e na Europa, carcinoma epidermoide de 

pênis (CEP) representa 0,4 a 3% das neoplasias do homem, 
     América do Sul e África tem níveis muito expressivos. 
 
Na década de 1980, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, 

CEP = 16% dos tumores malignos em homens adultos 
     terceira neoplasia mais frequente do trato geniturinário, 

superada apenas pelos tumores de próstata e bexiga. 



PREVALENCIA 

Maior na sexta década de vida, sendo pouco 
encontrado em jovens e raramente na 
infância.  

 

Indivíduos incircuncidados, portadores de 
fimose e com más condições de higiene e 
nutrição.  

 



ETIOLOGIA 
Multifatorial  
 
Falta de higiene e fimose   
 
DST como infecção pelo papiloma vírus humano (HPV)  
 
DNA do HPV, principalmente subtipos 16 e 18 encontrados em 

pacientes submetidos a penectomias.  
 
O HPV promove a oncogênese mediado por dois genes virais, E6 e E7, 

que se ligam e inativam produtos de genes supressores de tumores, 
como p53 e pRb (gene do retinoblastoma), ambos responsáveis 
pelo controle negativo da proliferação celular. 

 
Eventos moleculares seriam marcadores tardios de carcinogênese 

peniana, incluindo invasão, metástase e angiogênese. 

 



• Em verrugas benignas e em lesões pré-neoplásicas, o genoma 
do HPV é mantido em forma epissômica, ao passo que nas 
neoplasias, o DNA viral geralmente se integra ao genoma da 
célula hospedeira. 
 

• Proteínas derivadas do HPV de alto risco (tipos 16, 18 e 31) 
ligam-se à pRb e ao p53 com alta afinidade incapacitando 
proteínas supressoras tumorais que regulam o ciclo celular.  
 

• Eventos epigenéticos subsequentes ocorridos na célula 
hospedeira na neoplasia peniana podem ser análogos aos 
observados na carcinogênese do colo uterino mediada pelo 
HPV, como metilação da proteína de superfície celular 
envolvida na adesão célula-célula e alterações na composição 
de fatores de transcrição de diferentes proteínas. 



LESÕES PRÉ MALIGNAS 

Eritroplasia de Queirat,  

Doença de Bowen, 

Leucoplasia,  

Buschke-Lowenstein ou condiloma gigante,  

    estão relacionadas ao desenvolvimento de 
neoplasia peniana 



HISTOPATOLOGIA 

O CEP representa cerca de 95% dos tumores malignos 
no pênis.  

 

Melanomas e sarcomas, são exceções.  

 

Tumores metastáticos ao pênis também são muito 
raros (originados na bexiga, na próstata e no 
retossigmoide).. 



Classificação histológica 

Bem diferenciados: grau I,  

 

Moderadamente diferenciados; grau II  

 

Mal diferenciados; grau III.  

 

• A probabilidade de metástases linfonodais 
aumenta com o grau de indiferenciação celular  

    (25%, grau I; 50%, grau II e 80%, grau III). 



HISTÓRIA NATURAL 

Lesão exofítica, superficial ou ulcerada, que pode se tornar invasiva.  
 
Glande – cerca da metade dos casos – e prepúcio, mas pode acometer a haste 

peniana e o escroto.  
 
Invasão uretral não é comum ocorre apenas em casos avançados. 
 
Disseminação - linfática para linfonodos inguinais, pélvicos  
                            e periaórticos.  
Comprometimento visceral e metástases por via hematogênica são raros.  
 
Progressão é lenta, e pacientes não tratados em geral morrem de 

complicações, como infecção inguinal, necrose e erosão dos vasos 
femorais. 



DIAGNÓSTICO 

Lesão peniana ulcerada com mau aspecto e odor, resistente a 
tratamento local, evolutiva e muitas vezes exsudativa, 
ocasionando dificuldades no convívio social e interferindo 
na qualidade de vida.  

 
Dor e sintomas sistêmicos são incomuns  
 
70 a 80% têm doença restrita ao pênis. 
 
Envolvimento dos linfonodos inguinais  10 a 30% 
 
 1 a 3% metástases viscerais aos pulmões, fígado ou aos ossos. 



• T - Tumor primário 

• Tx Tumor primário não-avaliado 

• T0 Sem evidência de tumor 

• Tis Carcinoma in situ 

• Ta Tumor verrucoso não-invasivo 

• T1 Tumor invade tecido conectivo subepitelial 

• T2 Tumor invade corpo cavernoso ou esponjoso 

• T3 Tumor invade uretra ou próstata 

• T4 Tumor invade estruturas adjacentes 

• N - Gânglios linfáticos regionais 

• Nx Linfonodos não-avaliados 

• N0 Sem metástases em linfonodos 

• N1 Metástase única em linfonodo inguinal superficial 

• N2 Metástases múltiplas ou bilaterais em linfonodos inguinais superficiais 

• N3 Metástases em linfonodos inguinais profundos ou ilíacos 

• M - Metástases a distância 

• Mx Metástases não-avaliadas 

• M0 Sem metástases a distãncia 

• M1 Metástases a distância 

ESTADIAMENTO DO CÂNCER DE PÊNIS PELO SISTEMA TNM 



• TNM Descrição 
• T Tumor primário 
• TX Tumor primário não avaliado 
• T0 Sem evidências de tumor 
• Tis Carcinoma in situ 
• Ta Tumor verrugoso não invasivo 
• T1 Tumor invade o tecido conectivo subepitelial 
• T2 Tumor invade o corpo cavernoso ou esponjoso 
• T3 Tumor invade a uretra ou próstata 
• T4 Tumor invade outras estruturas adjacentes 



  
• N Linfonodos regionais 
 
• NX Linfonodos não avaliados 

 
• N0 Sem metástase em linfonodos 

 
• N1 Metástase única em linfonodo inguinal superficial 

 
• N2 Metástases múltiplas ou bilaterais em linfonodos 
           inguinais superficiais 

 
• N3  Metástase(s) em linfonodo(s) inguinal(is)                          

profundo(s) ou pélvico(s) 



METASTASES 

• M Metátases a distância 

• MX Metástase não avaliada 

• MO Sem metástase a distância 

• M0 Ausência de metástases 

• M1 Mestásteses presentes 



Classificação de Jackson 

Estádio I: Tumor limitado à glande e/ou ao prepúcio 

 

Estádio II: Tumor invade corpo cavernoso 

 

Estádio III: Tumor com metástase(s) para linfonodo(s) 
inguinal(is) 

 

Estádio IV: Tumor invade estrutura adjacente ou 
presença de linfonodos inoperáveis ou metástase(s) a 
distância 





TRATAMENTO 

Penectomia parcial 
 
Fotorradiação com laser (laser Nd YAG, 3 a 6 mm e o CO2 < 0,1 mm) 
 
Radioterapia externa 
 
Crioterapia 
 
Penectomia total e uretrostomia perineal 
 
Emasculação 
 
Poliquimioterapia neoadjuvante sistêmica 



 

 

 









 





Linfonodos regionais 
Linfadenectomias menos extensas  
 
Exploração dos linfonodos sentinela (Cabanas) 
 
Linfadenectomia inguinal modificada (Catalona) 
 
Linfadenectomia inguinal superficial convencional 
 
Linfadenectomia dos linfonodos profundos que 

acompanham os vasos femorais 











Tumores metastáticos 
Medidas sistêmicas após exérese cirúrgica da lesão primária 

com finalidade paliativa ou mesmo higiênica.  
 
Quimioterapia neoadjuvante, adjuvante, complementar ou 
     de salvamento  
 
Mitomicina C, metrotrexato, bleomicina e cisplatina tem 

respostas parciais em menos de 40% dos casos.  
 
Comprometimento de linfonodos pélvicos traduz doença 

avançada e linfadenectomia pélvica não agrega  
     sobrevida.  
 
Quimioterapia sistêmica deve ser considerada nesses casos. 



Esquemas Quimioterápicos Utilizados 
em Carcinoma Epidermóide 

• Quimioterapia remissiva – 1ª linha: 
• Cisplatina 100 mg/m2, EV (em 4 horas). Dia 1 
• 5-Fluorouracil 1.000 mg/m2/dia, EV (em 24 horas). Dias 1 a 4 
• Repetido a cada 3 ou 4 semanas 

 
• PBM 
• Cisplatina 75 mg/m2, EV. Dia 1 
• Bleomicina 10 mg/m2, EV. Dias 1 e 8 
• Metotrexate 25 mg/m2, EV. Dias 1 e 8 
• Repetido a cada 4 semanas 

 
• PAMB 
• Cisplatina 20 mg/m2, EV. Dias 1 a 5 
• Metotrexate (Ametopterin) 25 mg/m2, EV. Dia 1 
• Mitomicina C 5 mg/m2, EV. Dia 5 
• Bleomicina 5 mg/m2, EV. Dias 1 a 5 
• Repetido a cada 4 semanas 

 
• VBM 
• Vincristina 1 mg (dose total), EV. Dia 1 
• Bleomicina 15 mg (dose total), EV. 6 e 12 horas após a vincristina. Dia 1 
• Metotrexate 30 mg (dose total), EV. Dia 3 
• Repetido a cada 21 ou 28 dias 



Recomendações 
• 1. O tratamento mais indicado para a lesão primária do carcinoma epidermóide é a amputação 

parcial ou total. 

 

• 2. Em casos selecionados (Tis, Ta, T1G1 no prepúcio), a lesão primária pode ser tratada por métodos 
mais conservadores. 

 

• 3. Linfadenectomia inguinal bilateral está indicada nos casos de linfonodos palpáveis. 

 

• 4. Nos pacientes com linfonodos impalpáveis, a linfadenectomia inguinal bilateral está indicada nos 
casos de alto risco de comprometimento linfonodal (T1G2, T1G3, T2, T3, T4). 

 

• 5. Pacientes com carcinoma verrucoso (Ta) não necessitam de linfadenectomia. 

 

• 6. Existe indicação de radioterapia nas regiões inguinais com finalidade paliativa, em casos de 
tumores inoperáveis. 

 

• 7. Quimioterapia pode ser utilizada na doença metastática ou loco-regional avançada, associada ou 

            não ao tratamento cirúrgico para pacientes selecionados. 

 

• 8. Em casos de neoplasia incurável, a associação de modalidades terapêuticas pode ser indicada com 
finalidade paliativa ou higiênica. 


