
Câncer de Pênis avançado - Relato de Caso 

Autores: Giovanni M. Sandoval; Kariny R. de Oliveira 

Serviço de Urologia do Hospital Geral de Palmas (Palmas-Tocantins)  

Introdução: O câncer de pênis representa 2% das neoplasias malignas que 

atingem os homens, sendo mais frequente após os 50 anos, mas podendo 

ocorrer em homens mais jovens, com maior frequência em países da América 

do Sul, Ásia e África. No Brasil apresenta maior incidência nos estados do norte 

e nordeste. Baixas condições sócios econômica, má higiene, doenças 

inflamatórias crônicas, tabagismo e associação com infecção pelo HPV são 

fatores de risco bem definidos para a sua incidência aumentada em 

determinadas regiões do mundo. Associa-se aos fatores de risco a dificuldade 

de acesso aos serviços de saúde para prevenção, diagnóstico e tratamentos 

precoces.  

Apesar de se tratar de um tumor raro em muitos países e regiões do Brasil, é 

muito comum a atendimento desses pacientes em estágio tardio o que torna o 

tratamento um grande desafio clínico e cirúrgico.  

Desenvolvimento: R.R.S. 45 anos deu entrada no Hospital Geral de Palmas em 

janeiro de 2020 com lesão vegetante infiltrando a haste distal do pênis e 

tumorações em região inguinal bilateral sendo de maior volume à direita. 

Apresentando dor peniana e dificuldade para micção. Histórico de 

acompanhamento urológico com realização de postectomia e biópsia de lesão 

verrugosa em glande há 03 anos, anatomopatológico que evidenciou carcinoma 

espinocelular invasor moderadamente diferenciado, estadiamento T1NxMx. No 

ano de 2018 é atendido no ambulatório de urologia apresentando lesão ulcerada 

recidivada na glande do pênis, foi submetido a amputação parcial de pênis sem 

linfadenectomia inguinal , retorna ao serviço 1 ano após com nova recidiva de 

lesão ulcerada em haste peniana com anatomopatológico positivo para 

carcinoma epidermóide invasor( Grau I de Broders),  com margens cirúrgicas 

comprometidas.  

Durante internação em janeiro de 2020 foi evidenciado em ressonância nuclear 

magnética grande lesão infiltrando o coto peniano, massas inguinais 

bilateralmente, linfadenomegalias ilíacas bilateralmente. Submetido a 

amputação total de pênis com inguinal bilateral em primeiro tempo e 14 dias após 

segundo tempo com linfadenectomia pélvica estendida, anatomopatológico com 

evidência de carcinoma epidermoíde invasor bem diferenciado com margens 

cirúrgicas livres, linfadenectomia inguinal ressecados 37 linfonodos /21 com 

metástases; linfadenectomia pélvica 42 linfonodos / 3 positivos estadiamento 

pT3 pN3. Recebe alta no 19º pós operatório, em bom estado geral, apresentado 

linforréia em região inguinal esquerda, aguardando para iniciar QT e 

radioterapia. 



Conclusão: Trata-se de um paciente jovem com diagnóstico de câncer de Pênis 

em acompanhamento ambulatorial deficiente há 3 anos e que retorna ao serviço 

com doença avançada com necessidade de amputação total de pênis e 

linfadenectomia extensa. Os resultados de biópsia de cirurgias anteriores, ano 

2018, evidenciaram margens cirúrgicas comprometidas quando o paciente 

deveria ter sido tratado de forma adequada. Tratando-se de doença relacionada 

às baixas condições socio econômicas é muito comum o atendimento desses 

pacientes em situação de doença avançada tornando o tratamento de alto custo 

com grande morbidade e mortalidade. Campanhas educacionais já foram 

implementadas pela Sociedade Brasileira de Urologia, sendo necessário dar 

continuidade aos programas de educação em saúde na prevenção e diagnostico 

precoce do câncer urogenital. 
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