


• Neoplasia sólida mais frequente em homens entre os 15 e 35 anos.

• Histologicamente os tumores germinativos correspondem a 95% das neoplasias.
 Seminoma puro.
 Tumores de células germinativas não seminomatoso.

• Neoplasia sólida mais curável. Sobrevida em 5 anos acima de 95%.

• No Brasil se estimam cerca de 350 mortes por ano.

• Incidência de 2,2/100.000 homens. 1% das neoplasias nos homens.

CA Cancer J Clin. 2017;67(1):7.

Epidemiologia



• Aumento ou dor testicular são os sintomas mais frequentes.

• Desconforto hipogástrico inespecífico está presente em até 40%.

• Dor aguda é rara sendo relatada em 10%.

• Sintomas raros em <5%.
Ginecomastia
Hipertiroidismo
 Encefalite límbica autoimune

N Engl J Med. 1997;337(4):242.

Apresentação Clínica



• Lesões acidentais <1cm + marcadores normais.
Apenas seguimento.
Cirurgia preservadora do testículo como opção.

• Lesões palpáveis com US sugestivo de neoplasia.
 Orquiectomia.

• Paciente com doença metastática sem crise visceral.
 Orquiectomia.

• Paciente com doença metastática com crise visceral.
 Biopsia do sítio metastático.

Raciocínio terapêutico inicial



• Tomografia do abdome contrastada e Rx do tórax.
Cutoff linfonodal 10mm.
 TC do tórax em caso de suspeita de doença torácica ou Rx alterado. 

• RM acrescentam pouco a TC. Exames de crânio não são rotina.

• Exames direcionados para o osso não estão recomendados.

• O PET-CT tem utilidade limitada no estadiamento inicial.

Estadiamento sistêmico
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J Clin Oncol. 2007;25(21):3090

NSGTC estádio  I ou II.
Todos submetidos a RPLND

N=70

TC

Estudo fase II Randomizado

PET-CT



J Clin Oncol. 2007;25(21):3090

As curvas de SLP são totalmente 
sobrepostas.

O valor preditivo negativo foi 
idêntico. 76x73%.



• AFP – Meia vida 4-9 dias
 Não encontrado no seminoma puro.
 Valores acima de 10.000 são encontrados apenas em HCC e NSGTC.

• Beta-HCG – Meia vida 24h
 Elevado em 80% dos NSGTC. 20% seminomas puros (fator de mal 
prognóstico?)

• DHL – Meia vida 113h

• Nenhum nível de marcador é diagnóstico de neoplasia testicular.

Marcadores biológicos



Seminoma estádio I - Definição

• Diagnóstico histológico de seminoma puro.

• AFP pré orquiectomia negativa.

• Beta-HCG após orquiectomia normal.

• Sem evidência de metástases viscerais ou doença linfonodal
retroperitonial.

 Critérios risco de recorrência: >4cm e invasão de rede testis.



Seminoma estádio I - Manejo
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Clin Oncol (R Coll Radiol) 22:6, 2010

Seminomas puros.
Dados individuais apenas estádio I.

26 estudos avaliados (N=8.981)

Vigilância

Revisão sistemática

Radioterapia Quimioterapia



Clin Oncol (R Coll Radiol) 22:6, 2010

Independente da estratégia a chance de 
cura foi superior a 95%.

19% dos pacientes em vigilância sofreram 
recidiva em 13 meses.

Invasão vascular e tamanho acima de 4cm 
foram fatores de mal prognóstico.
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J Clin Oncol 29:4677, 2011

Seminomas puros EC=I. Fatores de risco: 
>4cm / Invasão rede testis.

N=227

0 ou 1 fator: Vigilância

Fase II. Estratificação de tto

2 fatores: Carboplatina
x 2



J Clin Oncol 29:4677, 2011

SG de 100% nos 2 braços.

SLP 98 x 88,1% favorecendo o grupo 
carboplatina.

Dados confirmados em estudo semelhante 
Swenoteca VII com apenas 1 ciclo de QT.



Seminoma estádio I - Manejo

• Vigilância ativa para todos os pacientes independente de fatores de risco.

• Avaliação de fatores de risco para pacientes não aderentes a vigilância.
 Tamanho >4cm e invasão de rede testis

• Caso 2 fatores positivos oferecer 1 ou 2 ciclos de carboplatina AUC7



Seminoma estádio II - Definição

• Diagnóstico histológico de seminoma puro.

• AFP pré orquiectomia negativa.

• Beta-HCG após orquiectomia normal.

• Presença de linfonodo retroperitonial >=1cm no menor eixo
Maior eixo <2cm: IIa
Maior eixo 2-5cm: IIb
Maior eixo >5cm: IIc



Seminoma estádio IIa - Manejo
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J Clin Oncol 16:290, 1998; J Clin Oncol 21:1101, 2003

Seminomas puros EC=IIa ou IIb. 
N=94

Fase II. Braço único

Radioterapia “dog leg”
IIa 30Gy // IIb 36Gy



J Clin Oncol 16:290, 1998; J Clin Oncol 21:1101, 2003

SG de 100% em 5 anos.

Contra-indicações: Rim em ferradura e DII.

3 recidivas no estádio IIa resgatados com 
QT.
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J Clin Oncol 26:5416, 2008

Seminomas puros EC=Iia ou IIb. 
N=72

Prospectivo observacional. Braço único

BEP x 3
EP x 4



J Clin Oncol 26:5416, 2008

SG de 95% em 5 anos.

O risco de doença cardiovascular elevou em 
1,7 vezes.

O risco de 2 neoplasia elevou em 2,1 vezes.



Seminoma estádio IIa - Manejo

• A radioterapia é a modalidade preferível de tratamento.

• Atentar as contra-indicações a RT.
 DII e rim em ferradura.

• Em pacientes impossibilitados de RT considerar QT BEPx3 ou EPx4
 Considerar toxicidade tardia.



Seminoma estádio IIb-IIc - Manejo
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J Clin Oncol 29:719, 2011

Seminomas puros EC=I ou II. 
N=1384

Prospectivo observacional.

EC=I  Observação
EC=IIa RT

EC=IIb/c  QT



J Clin Oncol 29:719, 2011

Nenhuma recidiva no braço QT.

Pacientes IIc tratados com RT tiveram 50% 
de recidiva.

Taxas de efeitos colaterais tardios foram 
equivalentes entre QT e RT.



Seminoma estádio IIb-c - Manejo

• O favorecimento é para quimioterapia com BEPx3 ou EPx4.

• RT configura como opção exclusivamente em lesões <5cm.



Não-seminoma estádio I - Definição

• Diagnóstico histológico de tumor germinativo com presença de qualquer 
componente não seminomatoso.

• Beta-HCG e AFP após orquiectomia normais.

• Sem evidência de metástases viscerais ou doença linfonodal
retroperitonial.

 Critérios risco de recorrência: Invasão vascular e Predomínio carc. 
embrionário



Não-seminoma estádio I - Manejo
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J Clin Oncol 26:2966, 2008

NSGTC EC=I. 41% dos pacientes com invasão 
vascular. 
N=382

Fase III prospectivo randomizado.

Linfadenectomia 
retroperitonial

BEP x 1



J Clin Oncol 26:2966, 2008

SLP superior para o braço QT.
99,4 x 91,8%.

Pacientes com invasão vascular apresentam 
recidiva em até 50%.

A sobrevida câncer-específica é de 100%.



Não-seminoma estádio I - Manejo

• Observação para pacientes sem fatores de risco para recidiva.

• Em paciente com fator de risco notadamente invasão vascular discutir caso 
a caso.

BEP x 1.

Vigilância.

Dissecção retroperitonial em centros selecionados. Caso N0 manter 
seguimento sem a necessidade de imagem abdominal.



Protocolo de vigilância

• Visita médica a cada 2-3 meses com exame físico e marcadores nos 2 
primeiros anos e depois a cada 6 meses até o quinto ano.

• Radiografia de tórax nos meses 3, 9, 15, 21, 30 e 36.

• TC (com dose baixa de radiação, se disponível) ou, preferencialmente, RNM 
abdominal (por não ter exposição à radiação) nos meses 3, 6, 12, 18, 24 e 
36.

• Recomendamos como parte do exame físico palpação do testículo 
contralateral e ultrassonografia (US) de testículo anualmente.



Não-seminoma estádio II - Definição

• Diagnóstico histológico de tumor germinativo com presença de qualquer 
componente não seminomatoso.

• Beta-HCG e AFP após orquiectomia normais.

• Sem evidência de metástases viscerais

• Presença de linfonodo retroperitonial >=1cm no menor eixo
Maior eixo <2cm: IIa
Maior eixo 2-5cm: IIb
Maior eixo >5cm: IIc



Não-seminoma estádio IIa - Manejo

• Repetir TC do abdome em 6 semanas.

 Lesão estável sem invasão vascular: Vigilância

 Lesão estável com invasão vascular: BEPx1

Aumento da lesão <2cm: Linfadenectomia retroperitonial

Aumento da lesão >2cm: BEPx3 ou EPx4



Não-seminoma estádio IIb-c - Manejo
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Ann Oncol 25:331, 2014

Pacientes com doença linfonodal ou 
metastática S0 ou S+. Tratados com QT

9 estudos (N=1.013)

Metanálise.

Linfadenectomia 
retroperitonial

Observação



Ann Oncol 25:331, 2014

Linfonodos residuais de até 1 cm continham 
tumor em apenas 4%. 

Taxa de recorrência de apenas 5% nesta 
população.



Não-seminoma estádio IIb-c - Manejo

• BEP x 3 ou EP x 4.

• Caso exista após QT marcadores normais com linfonodos acima de 1 cm 
deve-se proceder a linfadenectomia retroperitonial.

• Caso resposta completa manter observação.



Estadio III - Definição

• Presença de metástases em linfonodos não regionais ou em visceras.
• Falha de normalização de marcadores após orquiectomia.



Conceitos quimioterapia estádio III
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Ann Oncol 18:917, 2007

Tumor não-seminomatoso. EC=III. 
Prognóstico favorável.

N=270

Fase III randomizado

BEP x 3 EP x 4



Ann Oncol 18:917, 2007

Não houve diferença significativa em SLP ou 
SG.

Estudo considerado sem poder suficiente 
para SG.

Mortalidade em 4 anos 12 x 5%.
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J Clin Oncol 15:1844, 1997

Tumor não-seminomatoso. EC=III. 
Prognóstico favorável.

N=598

Fase III randomizado

BEP x 4 CEB x 4



J Clin Oncol 15:1844, 1997

A SG em 3 anos foi 97 x 90%.

HR=2,75 (95% confidence interval [CI], 1.88 
to 4.03).
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Cancer 97:1869, 2003

Tumor não-seminomatoso. EC=III. Qualquer 
prognóstico.

N=304

Fase III randomizado

BEP x 4 VIP x 4



Cancer 97:1869, 2003

Eficácia equivalente entre os esquemas.

Ausência de toxicidade pulmonar 
relacionada ao VIP.



Não-seminoma ou seminoma estádio III - Manejo

• Em pacientes com prognóstico favorável BEP x 3 ou EP x 4.

• Prognóstico intermediário ou mal prognóstico BEPx4
 Prioridade para uso de cisplatina
 VIP figura como opção notadamente quando se existe a preocupação com 

toxicidade pulmonar

• Abordagem cirúrgica de lesões residuais acima de 1 cm



Doença recidivada.
> 4 semanas após fim de BEP ou EP
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J Clin Oncol 23:6549, 2005

Tumor germinativo do testículo. Recidiva 
após 6 meses BEP.

N=304

Fase II. Braço único

TIP x 4



J Clin Oncol 23:6549, 2005

70% de resposta completa.

63% livre de doença com follow de 60 
meses.



Doença recidivada.
< 4 semanas após fim de BEP ou EP
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J Clin Oncol 21:4100, 2003

Tumor germinativo do testículo. Refratário a 
quimio com platina.

N=90

Análise retrospectiva

TIPx2  Carbo+VP HD



J Clin Oncol 21:4100, 2003

Sobrevida em 2 anos de 32%.

Realização de múltiplos ciclos trazem 
resultados superiores.

A utilização de 3ª droga acrescenta 
toxicidade excessiva.
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