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Incidência/Epidemiologia

• O câncer de pênis é uma neoplasia rara em países 
desenvolvidos

• EUA e Europa: 0.1 a 1.0 para cada 100.000 
habitantes

• Brasil figura entre os países com alta incidência. 2,1 
% de todas as neoplasia malignas. 
– Maranhão, apresenta a maior incidência de câncer de pênis no Brasil 

chegando a  6.1 casos para cada 100.000 habitantes 

• MA, 1 caso novo a cada 17 dias  

• BR: 6-8  mil novos casos/ ano

Christodoulidou M et al; 2015;  Parkin, DM. et al 1992; Coelho RWP et al, 2018. 



✓ Quase 100% dos ca penianos continuam a ser diagnosticados como 

Carcinomas de células escamosas por patologistas gerais 

✓É mais fácil

✓Urologistas geralmente não se importam

A classificação histológica da OMS já reconhece diversos subtipos 

histológicos 

Tem importante valor prognóstico

Além do subtipo histológico, padrão de crescimento, nível de 

infiltração e localização são importantes.  

Classificação morfológica





WHO 2016



1. Crescimento superficial: crescimento horizontal com invasão 
superficial da lâmina própria ou corpo esponjoso.

Superficial spreading Dr. Cubilla courtesy

Padrão de crescimento (4 tipos)



2. Crescimento vertical: tumores com invasão profunda. Tipicamente
envolvem corpo esponjoso ou cavernoso (ou uretra)

Dr. Cubilla courtesy

Vertical Growth

Maiores taxas de metástase linfonodal e à distância

Padrão de crescimento (4 tipos) 



3. Multicêntrico: 2 ou mais tumores separados por tecido não neoplásico

Dr. Cubilla courtesy

Multicentric Growth

Padrão de crescimento (4 tipos) 



4.Verruciforme: Padrão de crescimento exofítico (cauliflower-like). 
Tumores papilomatosos de baixo grau.

Dr. Cubilla courtesy

Verruciform Growth

Tumores verruciformes podem atingir grandes tamanhos mas tendem a ter 
menores taxas de metástases

Padrão de crescimento (4 tipos) 



Idade 55 anos

LN Mets 18%

HPV
>70%

HPV16

Subtipos histológicos



Idade 61 anos

LN Mets 11%

HPV Não

Associado 

a:

PEIN  
difer; infl

Subtipos histológicos



Idade 52 anos

LN Mets 55%

Local Glande

Outcome 60% DOD

>85%HPV

Subtipos histológicos



Idade 59 anos

LN Mets 89%

30%

Outcome 40% DOD

HPV

Subtipos histológicos



Idade 54 anos

LN Mets 42%

30%

Outcome 29% DOD

HPV

Subtipos histológicos



TNM, 2010
T1a: tumor invades subepithelial tissue 

without Lymph vascular invasion and is not 
poorly differentiated

T1b: tumor invades subepithelial tissue 
with lymph vascular invasion or is poorly 
differentiated

Grau histológico



Grau histológico









Padrão de infiltração



Padrão de infiltração



Padrão de infiltração



EMT



EMT

E-caderina Vimentina



EMT



Subtipo 
histológico deve 
ser avaliado 
detalhadamente 

Além do subtipo 
histológico outros 
parametros
devem ser 
avaliados 

Biomarcadores
podem 
contribuir na 
decisão 
terapêutica

Melhor manejo do paciente com carcinoma peniano

Em resumo


