
HEMIESCROTECTOMIA NA SUSPEITA DE RECIDIVA LOCAL DE 

TUMOR DE TESTICULO NAO SEMINOMATOSO - RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO

CONCLUSÕES

RELATO DE CASO
Homem de 29 anos submetido a hemiescrotectomia direita

após suspeita de recidiva local de tumor não seminomatoso

de células germinativas de testículo.

Em 08/2019, paciente foi submetido a orquiectomia radical

direita com violação da bolsa testicular, durante indicação de

tratamento cirurgico de hidrocele, onde, no período

intraoperatório, foi suspeitado de tumor testicular e convertido

acesso para inguinotomia direita.

O paciente apresentava queixa de aumento doloroso do

hemiescroto direito desde 2017 e laudo de ultrassonografia

escrotal com hidrocele septada a direita com rechaço do

testículo direito.

O estudo anatomopatológico demonstrou tumor misto de

células germinativas extensamente necrótico (>70%) e com

auxílio de imunohistoquímica evidenciou tumor não

seminomatoso composto de 20% teratoma maduro, 20% saco

vitelínico e 5% carcinoma embrionário, com invasão de rete

testis e cordão espermático e margens radiais livres.

Marcadores e tomografia de tórax, abdome e pelve:

estadiamento pT3N0M0 S1 – EC IS

A falta de dados na literatura e a necessidade de individualizar

a abordagem na suspeita de recidiva local nos casos de tumor

testicular com violação escrotal torna importante o relato dos

casos desta condição.
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Os tumores testiculares apresentam considerável

prevalência na população masculina jovem, sendo

considerado o tumor sólido mais comum em homens entre 20

e 34 anos. A primeira linha de tratamento é a orquiectomia via

inguinal, no entanto, não é incomum a violação da bolsa

escrotal (incidência até 17%).
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Nos casos de violação escrotal no tumor testicular, acredita-se

que o controle local da doença seja prejudicado e as taxas de

recidivas maiores, porém são escassos os estudos sobre o

seguimento e desfechos desses pacientes.

A disseminação escrotal do tumor, seja espontânea ou

iatrogênica, parece ser responsável por maior recorrência local da

doença (24%), não aumenta, no entanto, a recorrência de doença

à distância ou risco de metástases. Diferentes tratamentos são

propostos na literatura: linfadenectomia inguinal, irradiação local

ou hemiescrotectomia, devendo o tratamento ser individualizado.

Não existem exames de imagem estudados, além daqueles já

prospostos no seguimento do tumor testicular e, neste paciente, a

alteração ao exame clínico foi o motivador da hemiescrotectomia.A-feto LDH B-HCG
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1.Produto da orquiectomia radical com violação de bolsa testicular. 2.

Cicatriz inguinotomia 3. Cicatriz violação escrotal 4. Hemiescrotectomia
direita com orquidopexia esquerda 5. Produto de Hemiescrotectomia dir.

Paciente retornou no 32º PO e em exame fisico palpava-se

nodulação indolor de aproximadamente 3 cm no escroto direito

sendo suspeitado de recidiva local e indicado

hemiescrotectomia a direita.

Foi realizada hemiescrotectomia direita com orquidopexia

esquerda no 40º PO, com evolução favorável, sem

complicações pós operatórias.

O estudo anatomopatológico da hemiescrotectomia direita

apresentou pele, tecido muscular estriado esquelético e tecido

adiposo com focos de necrose coagulativa, associada a fibrose

e inflamação crônica com células gigantes, do tipo corpo

estranho além da presença de sinais de hemorragia recente e

antiga.
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