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Agenda

✔ Epidemiologia (incidência / sobrevida).
✔ Subtipos.
✔ Aspectos de Imagem.
✔ Estadiamento.



Incidência



Mortalidade



Epidemiologia

África e Ásia Noruega, Dinamarca e Suíça

Incidência / 
100.000 hab. < 1,0 Até 9,9

Incidência / 
Mortalidade 2:1 26:1



Média de Idade x Incidência



Projeção de Incidência até 2035



Incidência x Mortalidade



Sobrevida

• É considerado um caso de sucesso na oncologia.
• Grande maioria é curável com QT e RT.
• Taxa geral de sobrevida em 5 anos de ~95%.
• Taxa de sobrevida em 5 anos de ~99% (stage I disease).



Fatores de Risco

✔ Criptorquidia (aumenta o risco em 5x).
✔ USG (45% sens. e 80% esp.)
✔ RM (90% sens. e 100% esp.)

✔ Hipospadia.
✔ Baixa contagem de espermatozoides.

✔ Microlitíase testicular?









Fatores de Risco

•Multifatorial:
• Alterações hormonais antes do nascimento.
• Fatores ambientais e/ou estilo de vida (alimentação e 

exposição a substâncias que levam a distúrbio endócrino).
• Alterações genéticas (6% pacientes com tumor de 

testículo podem apresentam no contralateral).



Subtipos
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Apresentador
Notas de apresentação
33% are mixed germ cell tumors, 10% are pure embryonal carcinomas, 4% are teratomas, 1% are yolk sac tumors, and 0.3% are choriocarcinomas (14). Sex cord–stromal tumors include Leydig cell tumors, Sertoli cell tumors, granulosa cell tu- mors, and thecomas.
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Subtipos

• Homens > 60 anos – linfoma.
• Não-Hodgkin e prognóstico ruim.
• Metástase raro (bilateral até 15%).
• Próstata, pulmão, rim, cólon e melanoma.



Sintomas

•1/3 inicialmente como orquiepididimite.
•Pode apresentar dor a palpação (10%).
•Aumento testicular ou massa palpável.
•Diagnóstico diferencial:
•Cistos (túnica albugínea, epidídimo e intra-testicular).
•Ectasia da rete testis.
•Hematoma.*







Caso Clínico 1

• ID: ABC, sexo masculino de 28 anos.
• QD: Aumento do testículo direito há 2 semanas.

• Exame Físico:
• Aumento do testículo direito com dor a palpação.
• Testículo esquerdo sem anormalidades.

⏩ Solicitado USG dos testículos com Doppler.

















Orquiectomia D via inguinal.

Seminoma clássico.
Estadiamento: pT3 pN1 (1/3) M1a.
QT e RT em retroperitônio.







Estadiamento

• Disseminação linfática.
• Exceção Coriocarcinoma.





Marcadores

•Antes e depois (4 a 6 dias) da orquiectomia.

•Alfafetoproteina
•HCG.
•Desidrogenase lática (DHL).



Caso Clínico 2

• ID: ABC, sexo masculino de 25 anos.
• QD: Dor lombar a direita há 1 mês.

• USG: dilatação pielocalicinal do rim direito. Formação 
expansiva retroperitônio?

• Solicitado RM do abdome superior e pelve.











Orquiectomia D via inguinal.
Alterações fibróticas, sem tumor viável.

Histologia da massa retroperitonial – Seminoma.



”Burned-out” tumor

• “Burned-out” tumor – resposta imune x isquemia
(tamanho da neoplasia ultrapassa seu suprimento
sanguíneo).

• Ausência de tumoração testicular não afasta
completamente tumor.

Massa retroperitonial no nível dos hilos renais
⏩AVALIAÇÃO TESTICULAR



Como estadiar?

• Recomendação:
• Tomografia computadorizada de tórax e de abdome e

pelve.
• Marcadores tumorais (beta-HCG, AFP e DHL).
• Caso haja contraindicação em relação ao contraste

iodado, a ressonância nuclear magnética (RNM) de
abdome e pelve + TC tórax sem contraste.



Como estadiar?

• PET-CT:
✔ Casos duvidosos .
✔ Seminoma em estadio I - Recente estudo avaliou o uso do

exame por PET-TC como ferramenta de estadiamento em
pacientes com EC I, sendo capaz de identificar em cerca de um
quinto (6/28) pacientes com doença disseminada não
detectada pela TC. - J Clin Oncol 36:abstr 4548, 2018.

https://goo.gl/epR83q
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