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Resumo 

Introdução 

O Carcinoma do Testículo é a neoplasia maligna mais comum no homem caucasiano entre os 20 

e 40 anos de idade.  

A sua taxa de cura tem um índice de 99% aos cinco anos1. A elevada sobrevivência deve-se 

sobretudo ao diagnóstico precoce e à sensibilidade destes tumores à Quimioterapia e 

Radioterapia. 

Representa apenas 0.5%2 de todos os tumores do homem, mas a sua incidência tem vindo a 

aumentar nas últimas décadas, tanto em países desenvolvidos, onde é mais comum, como em 

países em desenvolvimento2.  

Pela sua raridade e diversidade histológica, o diagnóstico deste tumor pode ser um desafio3. 

Apesar das elevadas taxas de sobrevivência, esta área ainda tem muitas respostas por colmatar, 

tanto de tratamentos complementares como de vigilância das toxicidades. Os motivos 

supracitados salientam a importância da orientação do tratamento destes doentes por equipas 

multidisciplinares diferenciadas na área.  

 

Objetivos 

O presente artigo tem os seguintes objetivos: 

• Quantificar os doentes diagnosticados no Centro Hospitalar e Universitário do Porto 

com Carcinoma do Testículo entre janeiro de 2010 e dezembro de 2018; 

• Determinar a taxa de sobrevivência e tempo livre de progressão; 

• Analisar as características demográficas no diagnóstico, subtipo histológico, estadio 

clínico e tratamentos realizados (ex. protocolos de Quimioterapia). 

 

Metodologia 

O autor irá realizar um estudo observacional retrospetivo dos doentes diagnosticados com 

Cancro do Testículo no Centro Hospitalar e Universitário do Porto, no período supracitado.  

Serão recolhidos os seguintes dados, através das plataformas SClínico e Processo Clínico 

Electrónico: idade ao diagnóstico, fatores de risco, subtipo histológico do tumor, marcadores 

tumorais, estadiamento patológico, fertilidade, tratamentos complementares e recidiva. 

O apoio bibliográfico será feito com artigos através do motor de busca PubMed. 

 

 

Resultados 
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Constatou-se que 17,72% (n=79) dos doentes apresentava história de infertilidade primária, 

5,13% (n=78) história pessoal de criptorquidia e 3,80% (n=79) apresentava história familiar de 

Cancro do Testículo. 

Verificou-se sintomatologia em 63,29% (n=79) dos doentes, sendo o aumento do volume 

testicular (40%) o sintoma mais comum; nos doentes assintomáticos, a evidência de doença foi 

detetada em contexto de consulta, na sua maioria (65,52%; n=29) pela palpação testicular 

durante o exame físico. 

O tipo histológico detetado mais frequentemente foi o Tumor de Células Germinativas (83,14%, 

n=83), e dentro deste, o Seminoma (59,42%; n=69).  

A maioria dos doentes com Seminoma e Não Seminoma insere-se no estadio I, respetivamente 

82,50% (n=40) e 50,0% (n=28).  

A média da idade na data de cirurgia dos doentes com Tumores das Células Germinativas é de 

33,7±8,0.  

Verificou-se que 38 doentes realizaram Quimioterapia de 1ª Linha e 4 efetuaram Quimioterapia 

de 2ªLinha; em ambas o TCGNS foi o tipo histológico mais comum. 

A taxa de mortalidade foi de 2,4% (n=84).  

 

Conclusões 

O principal fator de risco avaliado é a história pessoal de infertilidade primária.  

A idade média de apresentação dos Tumores de Células Germinativas neste estudo encontra-se 

em concordância com a incidência europeia. 

A taxa global de mortalidade avaliada é mais elevada que a Europeia (0.45%) e que a dos Estados 

Unidos (0.1%)2.  

 

Palavras-Chave: Testicular Neoplasms/Neoplasias do Testículo, Seminoma/Seminoma, 

Observational Study/Estudo Observacional, Diagnosis/Diagnóstico, Therapeutics/Tratamentos.  
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Abstract 

Introduction 

Testicular cancer is the most common malignant tumor in caucasian men between 20 and 40 

years old.  

The 5-year relative survival for testicular cancer is 99% 1. The high rate survival results from the 

early detection of this cancer and its highly sensitivity to Chemotherapy and Radiotherapy. 

 

Although it represents only 0.5%2 of all men’s cancers, its incidence has been increasing in the 

last decades in developed countries, where is more common, as well as in developing countries2. 

Thanks to its rarity and histological diversity, the diagnosis of this tumor is challenging3. 

While survival rates are high, this is still an area with many answers to fill, both in 

complementary treatments as in toxicity monitoring. For the reasons mentioned above, it 

should be noted the importance of a multidisciplinary team’s guidance of this patients.  

Main Goals: 

The present article will cover the following goals: 

• Quantify the number of patients diagnosed with Testicular Cancer in Porto’s Hospital 

University Center between January of 2010 and December of 2018; 

• Determine the survival rate and relapse-free survival; 

• Analyze demographic characteristics by the time of diagnosis; histological subtypes, 

stage at diagnosis and treatments performed (namely chemotherapy regimes). 

Methodology 

In order to achieve the proposed goals, an observational retrospective study of patients 

diagnosed with Testicular Cancer from Porto’s Hospital University Center will be executed. 

The following data will be collected from SClínico and Eletronic Clinical Process plataforms: age 

by diagnosis, risk factors, histological subtype of the tumor, tumor markers, pathological staging, 

fertility, complementary treatments and relapse. 

Bibliographic support will be made with articles from the Pubmed’s search. 

Results 

It was found that 17,72% (n=79) of our patients had personal history of primary infertility, 5,13% 

(n=78) had personal history of cryptorchidism and 3,80% (n=79) family history of testicular 

cancer. 

Symptomatology was observed in 63,29% (n=79) of our patients, and increased testicular 

volume was the most common sympton (40%); in asymptomatic patients, disease was found in 

medical appointments, mostly by testicular palpation (65,52% n=29). 
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Germ Cell Tumor was the most common histological type found (83,14%, n=83), specifically 

Seminoma (59,42%; n=69).  

The majority of patients diagnosed with Seminoma and Non Seminoma is included in Stage I, 

82,50% (n=40) and 50,0% (n=28), respectively.  

The median age at surgery time of Germ Cell Tumors is 33,7±8,0.  

It has been shown that 38 patients did first line chemotherapy and 4 patients did second line 

chemotherapy; in both treatments Non Seminoma as the most common histological type.  

Mortality rate was 2,4% (n=84).  

 

Conclusions 

Personal history of primary infertility was the main risk factor measured.  

The median age of presentation of Germ Cell Tumors coincides with european incidence.  

The global mortality rate evaluated is higher than the European (0,45%) and American (0,1%)2 

rates.  
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Abreviaturas 

 
AEU: Associação Europeia de Urologia 
A-FP: Alfa-Fetoproteina 
AJCC: American Joint Committee on Cancer 
BEP. Bleomicina, Etoposide e Cisplatina 
B-HCG: Gonadotrofina Coriónica Humana-Beta 
CHUP: Centro Hospitalar e Universitário do Porto 
CT: Carcinoma do Testículo 
EP: Etoposide e Cisplatina 
F-FDG: Fluorodeoxiglucose-18 
IGCCCG: Internacional Germ Cell Cancer Consensus Group 
ILV: Invasão Linfovascular 
GEMOX: Gemcitabina e Oxaplatina  
LDH: Lactato Desidrogenase 
MT: Marcadores Tumorais 
NCCN: National Comprehensive Cancer Network 
PCE: Processo Clínico Eletrónico 
PET: Tomografia por Emissão de Protões 
QT: Quimioterapia 
RM: Ressonância Magnética 
RPLND: Linfadenectomia Retroperitoneal 
RT: Radioterapia 
SWENOTECA: Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group 
TC: Tomografia Computorizada 
TCG: Tumor das Células Germinativas do Testículo 
TCGNS: Tumor das Células Germinativas do Testículo - Não Seminoma 
TCESP: Transplante de Células Estaminais de Sangue Periférico 
TIP: Paclitaxel, Ifosfamida e Cisplatina 
VeIP: Vinblastina, Ifosfamida e Cisplatina  
VIP: Etoposide, Ifosfamida e Cisplatina 
VP-16: Etoposide Oral  
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Visão Geral 

 
O Cancro do Testículo (CT) é uma neoplasia maligna rara e constitui menos de 1% da totalidade 

de tumores masculinos2, porém é a mais comum no homem caucasiano entre os 20 e 40 anos 

de idade. A estimativa, nos Estados Unidos4 foi, no ano de 2017, de 8.850 novos-casos e 410 

mortes. A sua incidência global / ano tem duplicado nos últimos quarenta anos, particularmente 

em caucasianos5, o que tem repercussões negativas na saúde global e fertilidade e requer uma 

abordagem terapêutica e de acompanhamento por equipas multidisciplinares. 

O CT encontra-se associado a diversos fatores de risco, como história de criptorquidismo, 

hipospádia ou Síndrome de disgenesia testicular. Este último resulta de um comprometimento 

do desenvolvimento testicular no período fetal conduzindo a uma disfuncionalidade das células 

de Sertoli e/ou de Leydig e, consequentemente, a alterações do desenvolvimento das células 

germinativas e hormonais no período de diferenciação sexual. Como tal, pode-se acompanhar 

de malformações genitais (hipospádias e critorquidismo), alterações da qualidade espermática 

e de tumores testiculares. 

A exposição a agentes ambientais, como pesticidas e estrogénios não-esteróides4, constitui 

também um fator de risco (FR). 

Entre os fatores de risco familiar salienta-se que filhos e irmãos de doentes com antecedentes 

de CT, apresentam um risco 4 a 8 vezes superior de desenvolver esta mesma patologia6. Os 

doentes com antecedentes de CT apresentam um risco aumentado de 5% de desenvolverem 

uma neoplasia metácrona no testículo contralateral6.  

A história famíliar de hipospádias ou criptorquidismo não constitui fator de risco para o CT7. 

 

A presente revisão dos Tumores Testiculares, do Centro Hospitalar e Universitário do Porto 

(CHUP), entre o ano de 2010 e 2018, irá ter como foco principal os Tumores de Células 

Germinativas (TCG).  

Estes tumores dividem-se em dois tipos histológicos: Seminoma e Não Seminoma. Este último é 

mais agressivo e pode conter subtipos como o carcinoma embrionário, coriocarcinoma, tumor 

do saco vitelino e o teratoma8. 

A apresentação em 95% dos TCG é do tipo gonadal, sendo que os restantes 5% têm uma 

apresentação extragonadal, ao nível da linha média, nomeadamente no retroperitoneu, 

mediastino ou glândula pineal8. 

O doseamento de Marcadores Tumorais (MT) como a alfa-Fetoproteína (A-FP), a beta-

Gonadotrofina Coriónica Humana (B-HCG) e a Lactato Desidrogenase (LDH) é fundamental para 

o diagnóstico, definição do tipo histológico, estadiamento clínico, tratamento, avaliação do 
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prognóstico e potencial recidiva. Devem ser doseados, antes e após a realização da 

orquidectomia, ao longo da Quimioterapia (QT) e no seguimento.  

 

A B-HCG tem o tempo de semi-vida de 2 a 3 dias6, e não sendo um MT específico do CT, encontra-

se elevado em cerca de 40 a 60% dos Tumores de Células Germinativas Não Seminoma (TCGNS) 

e em 30% dos seminomas. Encontra-se igualmente elevada em diversos carcinomas, incluindo 

neuroendócrinos, tumores de células de transição da bexiga, rim, pulmão, cabeça e pescoço, 

estômago, pâncreas, vesicula biliar e colo-retal9.  

A A-FP apresenta uma semi-vida média de 5 a 7 dias6, encontra-se elevada apenas nos TCGNS.  

A elevação de LDH associa-se a maior atividade da doença10 e, raramente ocorre na ausência da 

elevação de B-HCG ou A-FP. 

 

Existe uma elevação dos MT em apenas 51% dos TCG11, como tal a descoberta de novos 

biomarcadores clínicos de tumores testiculares será particularmente útil na deteção precoce4 e 

também na resistência à QT. Neste contexto, a via de sinalização MDM2-p53 tem estado 

envolvida na tumorogénese e progressão de TCGs muito embora esta relação seja controversa. 

Nas células normais, quando a expressão de p53 aumenta, a transcrição de MDM2 é promovida 

levando à degradação de p53. Têm surgido trabalhos12 que mostram uma relação positiva nos 

tumores primários, entre a expressão destes dois marcadores e o tipo histológico, em que os 

TCGNS têm maior expressão que os Seminomas. O coriocarcinoma e o carcinoma embrionário 

apresentaram os valores mais elevados para ambos os marcadores, enquanto o seminoma e o 

teratoma, os mais baixos. A expressão elevada apenas de MDM2 associa-se a pior prognóstico 

no grupo da International Germ Cell Cancer Consensus Group (IGCCCG) e, o mais interessante, 

também no grupo dos doentes resistentes-cisplatina. Esta via merece um estudo mais 

aprofundado pela utilidade clínica no tratamento deste grupo de doentes. 

Também na última década têm vindo a ser desenvolvidos estudos de microRNA que têm 

revelado maior sensibilidade e especificidade que os MT clássicos para diagnóstico de tumores 

primários, no seguimento do tratamento e para previsão de recidiva. O miRNA 371-3p13 tem 

mostrado ser o mais consistente com sensibilidade e especificidade superior a 90% nos TCG, 

apesar da sua limitação no diagnóstico do teratoma maduro e da neoplasia in situ da célula 

germinativa. A introdução destes biomarcadores séricos – miRNAs - na clínica irá melhorar o 

seguimento do tratamento e diminuir substancialmente os custos dos exames imagiológicos nos 

doentes com resultados negativos14. 
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Apresentação Clínica 

O CT tem uma apresentação clínica maioritariamente na forma localizada no testículo, pela 

presença de um nódulo, tumefação ou desconforto testicular e, apenas, dor no escroto em 20% 

dos casos11.  

Raramente (5%) se apresenta com uma massa extra-gonadal, adenomegalias cervicais ou 

supraclaviculares.  

Na suspeita de CT, deve ser incluída na anamnese, os potenciais fatores de risco, e um exame 

físico com palpação de ambos os testículos.  

A ecografia com Doppler do escroto confirma a presença da neoformação, o tamanho e a 

localização em relação ao testículo. Também é útil para avaliação do testículo contralateral11.  

 

A realização de biópsia do testículo contra-lateral é controversa, porém deve ser ponderada em 

doentes com alto risco de desenvolverem um TCG contralateral, nomeadamente se o volume 

testicular for inferior a 12 mm, história de criptorquidismo ou uma espermatogénese com Score 

de Johnson entre 1 e 3 13.  

  

Estadiamento clínico 

O estadiamento clínico dos TCGs é feito de acordo com a 8ª edição do sistema de estadiamento 

da American Joint Committe on Cancer (AJCC) (Tabela I)15. Inclui os seguintes parâmetros de 

classificação: Tumor (T), Nódulo (N), Metástases (M), Elevação dos MT supra-citados (S). 

A classificação patológica do Tumor (pT) faz-se através da avaliação da peça cirúrgica obtida na 

orquidectomia. 

Deve-se proceder ao doseamento dos MT e à realização de exames de imagem, nomeadamente, 

a Tomografia Computorizada (TC) abdomino-pélvica e a TC torácica. A Ressonância Magnética 

(RM) cerebral é aconselhada em TCGNS, com múltiplas metástases pulmonares, inseridos na 

categoria de Mau Prognóstico ou com sintomatologia do sistema nervoso central13.  

O doente deve ser submetido a uma Orquidectomia inguinal, com objetivo terapêutico, estudo 

anátomo-patológico e diagnóstico. Deve ser informado da possibilidade de colocar uma prótese 

testicular, com fim estético e preservação da imagem corporal, e da possibilidade de fazer a 

criopreservação de sémen, pois os procedimentos terapêuticos, como a QT, a Radioterapia (RT)4 

e a Linfadenectomia Retroperitoneal (RPLND) podem comprometer a sua fertilidade6. 
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Terapêutica e Prognóstico 

O sistema de classificação de prognóstico definido pela IGCCCG estratifica os doentes em três 

categorias, de acordo com parâmetros clínicos - bom, intermédio e mau (Tabela II). 

O Seminoma pertence à categoria de bom prognóstico independentemente da sua localização 

primária; se não apresentar metástases viscerais não-pulmonares; valor normal de A-FP; e 

qualquer valor de B-HCG e LDH.  

É incluído na categoria de prognóstico intermédio se apresentar, independentemente da 

localização primária, metástases viscerais não-pulmonares; valores normais de A-FP e qualquer 

valor de B-HCG e LDH.  

Não é incluído no grupo de mau prognóstico. 

O TCGNS é considerado de bom prognóstico se a sua localização primária for testicular ou 

retroperitoneal, sem evidência de metástases viscerais não-pulmonares, um valor de A-FP 

inferior a 1000 ng/mL, de B-HCG inferior a 5000 IU/L e LDH 1,5 vezes inferior ao valor do limite 

superior normal.  

É considerado de prognóstico intermédio se apresentar uma localização primária no testículo 

ou retroperitoneal, sem evidência de metástases viscerais não-pulmonares, valor de A-FP 

superior a 1000 e até 10.000 ng/mL, B-HCG entre 5000 até 50.000 U/L, LDH entre 1,5 e até 10 

vezes o limite superior normal. 

Inclui-se no grupo de mau prognóstico se tiver um dos seguintes critérios - apresentação 

primária no mediastino, presença de metástases viscerais não-pulmonares, valor de A-FP 

superior a 10.000 ng/mL, valor de B-HCG superior a 50.000 IU/L, valor de LDH 10 vezes superior 

ao limite superior normal. 

 

Seminoma - Estadio Ia e Ib 

O seminoma de estadio I apresenta uma sobrevida longa com a realização de orquidectomia 

inguinal e apenas 15 a 20% dos doentes sofre recidiva10. Consideram-se, atualmente, dois 

fatores de risco para a ocorrência de recidiva no seminoma - as dimensões do tumor primário 

(superior a 4 centímetros) e a invasão da rete testis13 - e importantes para a proposta de 

tratamento. A National Comprehensive Cancer Network (NCCCN)2 recomenda três opções 

terapêuticas - vigilância; QT (1 ciclo de Carboplatina) ou RT – que devem ser discutidas na equipa 

multidisciplinar e com o doente. 

A Associação Europeia de Urologia (AEU)13 recomenda a vigilância como tratamento de 

referência e opõe-se a qualquer tipo de tratamento adjuvante em doentes com baixo risco de 
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doença metastática oculta (sem os fatores de risco mencionados)10, pois a recorrência apenas 

com vigilância é de 6% 13 

A administração de um ciclo de Carboplatina reduz o risco de recidiva em 50-60% sendo útil em 

doentes que não aderem ao programa de vigilância16. A QT com platina associa-se a toxicidade 

cardíaca e maior risco de desenvolvimento de tumores secundários17.  

Um estudo recente levado a cabo pela Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group 

(SWENOTECA)17, comparou a eficácia da QT adjuvante com a vigilância no doente com pelo 

menos um fator de risco e evidenciou que durante os 5,6 anos de seguimento, a taxa de recidiva 

nos que realizaram QT adjuvante foi 9.3% comparada a 15.5% nos doentes apenas em vigilância. 

Um outro aspeto é o número de ciclos de QT adjuvante proposto, pois recentemente, foi 

realizado um estudo prospetivo18 que comparou a vigilância e o uso de um ou dois ciclos de 

carboplatina - a recidiva foi menor nos doentes que realizaram dois ciclos de carboplatina, num 

seguimento de 30 meses. Além disso, as preocupações associadas à eficácia de um ciclo de 

carboplatina na erradicação de um seminoma micro-metastático parecem ser fundamentadas 

pela inesperada taxa de recidiva de 9.3% em tumores com mais de 5 centímetros18.  

Face ao risco de desenvolvimento de neoplasias secundárias16, a RT adjuvante fica apenas 

reservada para casos selecionados, nomeadamente se a QT não for aconselhada. 

O seguimento do doente varia de acordo com a opção do tratamento primário. Assim, as 

orientações da NCCN2 recomendam que o doente, apenas em vigilância, deva ser avaliado pela 

anamnese e exame físico, a cada 3 ou 6 meses durante o primeiro ano; a cada 6 meses durante 

o segundo ano; a cada 6 a 12 meses no terceiro ano e até ao quinto ano, anualmente.  

O exame de imagem de primeira linha é o TC abdominal e pélvico. Em caso de sintomatologia 

torácica, deve ser realizada também uma TC torácica. 

O seguimento do doente proposto para QT adjuvante inclui a anamnese e exame físico a cada 6 

meses, no primeiro ano e, posteriormente, de forma anual até ao quinto ano. O controlo de 

recidiva por imagem é idêntico aos métodos que de vigilância.  

 

Seminoma - Estadio IIa e IIb 

O estadio II implica disseminação ganglionar - IIa apresenta gânglios com diâmetro máximo de 

2 centímetros e o estadio IIb apresenta gânglios com um diâmetro superior a 2 e inferior a 5 

centímetros.  

O tratamento do Seminoma no estadio IIa/b inclui duas opções – RT ou QT.  

Como alternativa à RT13 podem ser administrados três ciclos de QT, com bleomicina, etoposide 

e cisplatina (BEP) ou quatro ciclos de etoposide e cisplatina (EP).  
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A taxa de sobrevida a 5-anos do Seminoma de estadio IIa ou IIb é elevada independentemente 

da escolha terapêutica- 93% e 92% com QT adjuvante e 99% a 95% com RT adjuvante, 

respetivamente10.  

As orientações da NCCN2 recomendam uma avaliação clínica e física a cada três meses, durante 

um ano, e semestralmente até ao quinto ano; a TC torácica é recomendada a cada seis meses, 

durante dois anos; a TC abdomino-pélvica deve ser realizada aos 3 meses, entre o 6º e o 12º 

mês, no primeiro ano e depois anual até ao terceiro ano.  

 

Seminoma - Estadio IIc e Estadio III 

O seminoma metastático é menos comum que o TCGNS metastático4 e apresenta melhor 

prognóstico. O regime de QT indicado depende da categoria de prognóstico. Assim, Seminomas 

com bom prognóstico (estadio IIc, IIIa e IIIb), devem realizar 3 ciclos de BEP ou 4 de EP13. Para 

seminomas com prognóstico intermédio (estadio IIIc), o tratamento de primeira linha inclui 

quatro ciclos de BEP, e o esquema alternativo é constituído por Etoposide, Ifosfamida e 

Cistaplatina (VIP)13. 

As orientações para seguimento deste grupo de doentes são: a avaliação clínica e física e 

doseamento dos MT a cada dois meses, durante o primeiro ano; de três em três meses durante 

o segundo ano; semestral durante o terceiro e quarto anos; e anual no quinto ano.  A TC 

abdomino-pélvica deve ser realizada a cada quatro meses durante o primeiro ano, semestral no 

segundo ano e anual até ao quinto ano. A TC torácica é aconselhada perante sintomatologia 

sugestiva. 

 

Nos doentes que após a QT apresentem uma massa residual superior a três centímetros 

detetada em TC abdomino-pélvica, é avaliada presença de doença-ativa através de uma 

tomografia por emissão de protões (PET) com fluorodexoglicose-18 (F-FDG), exame com um 

excelente valor preditivo negativo19. Se não houver captação na PET, o doente deve realizar seis 

semanas depois, uma nova PET com F-FDG. Doentes que apresentem persistência de doença-

ativa, isto é, captação na PET, podem realizar biópsia e nesta sequência se se verificar lesão 

viável, o doente é proposto para QT de 2ª Linha, se não se verificar doença ativa é proposto para 

vigilância.    

Por outro lado, se após a QT de primeira linha, houver uma elevação persistente e progressiva 

de B-HCG, existe indicação imediata para realização de QT de 2ª Linha13. 
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Não Seminoma 

Existem, atualmente, disparidades relativamente à identificação dos principais fatores de risco 

de recidiva em doentes com TCGNS. 

A Invasão Linfovascular (ILV) associa-se a um risco de recidiva de 40-55% comparativamente 

com o risco de 10-14% em doentes sem ILV20.  

Por outro lado, um estudo recente21 estabeleceu a hipótese da heterogeneidade histológica de 

TCGNS no estadio I poder estar relacionada com a quimio-resistência e o desenvolvimento da 

refratariedade. Para tal, foram definidos os seguintes grupos histológicos: carcinoma 

embrionário puro; combinação de carcinoma embrionário, tumor do saco vitelino e teratoma; 

combinação de carcinoma embrionário, tumor do saco vitelino, seminoma e 

teratoma. Concluiu-se que este último grupo tem tendência para maior taxa de somatização e 

de mortalidade. A somatização é um fenómeno pouco comum resultante da transformação 

maligna da componente somática tumoral, geralmente em elementos sarcomatosos, e que se 

associa a resistência a QT com cisplatina. 

O tratamento primário do TCGNS de estadio I inclui três opções possíveis: vigilância, QT ou 

RPLND.  

 

Não Seminoma - Estadio Ia e Ib  

O estadio I do TCGNS é subdividido em Ia e Ib dependendo da ausência ou presença de ILV, 

respetivamente. 

Os doentes com TCGNS de estadio I apresentam uma cura com orquidectomia radical de mais 

de 70%20.  

O tratamento primário inclui as três opções acima referidas, porém é recomendada a vigilância 

no estadio Ia2, se garantida a aderência do doente; e qualquer uma das opções terapêuticas no 

estadio Ib. 

A vigilância ativa de doentes com TCGNS no estadio Ia deve incluir uma avaliação clínica e física, 

o doseamento de MT a cada 2 meses no primeiro ano; a cada 3 meses no segundo ano; a cada 

4-6 meses no terceiro ano; a cada 6 meses no quarto ano e partir daí anualmente. 

A TC abdomino-pélvica deve ser realizada a cada 4-6 meses durante o primeiro ano; de 6 em 6 

meses no segundo e uma vez no terceiro ano. A TC torácica deve ser feita no 4º e 12º mês e a 

partir daí deve ser anual. 

A vigilância de doentes no estadio Ib inclui a anamnese, exame físico e doseamento de MT, 

realizados com a mesma periodicidade que o estadio Ia. A TC abdomino-pélvica deve ser 

efetuada a cada quatro meses durante o primeiro ano, a cada 4-6 meses, durante o segundo 
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ano, de 6 em 6 meses no terceiro ano e uma vez no quarto ano. No quinto ano depende da 

indicação clínica. A TC torácica deve ser realizada a cada 4 meses no primeiro ano, a cada 4-6 

meses no segundo ano, de forma semestral no terceiro ano, e uma vez no quarto ano. 

 

Caso se opte pela realização de QT, o doente deve efetuar um ciclo de BEP.  

 

Se a RPLND for o método eleito, as orientações da NCCN2 sugerem que o seguimento dependerá 

da avaliação histológica dos gânglios linfáticos e massa ressecados. Assim, os doentes com pN0 

e pN1 recomenda-se vigilância; os doentes com pN2 devem realizar QT (2 ciclos de EP ou de 

BEP) e os doentes com pN3 devem efetuar QT com 3 ciclos de BEP ou 4 ciclos de EP. 

 

Não Seminoma - Estadio S 

Este estadio apresenta uma progressão livre de doença aos 5 e 10 anos de 87% e 85%, 

respetivamente13. Inclui doentes com valores de MT pós-orquidectomia persistentemente 

elevados, nomeadamente de A-FP e B-HCG, sem evidência imagiológica de doença.  

Perante esta evidência deve ser feita uma ecografia do testículo contralateral. De salientar que 

se o doente apresentar uma elevação dos MT apenas pós-orquidectomia, devem ser feitos 

estudos de imagem sequenciais de forma a detetar precocemente metástases. 

Nas orientações internacionais, o tratamento deste estadio clínico deve ser o mesmo que o do 

TCGNS de estadio IIa ou IIb.  

 

Não Seminoma - Estadio II e III 

O tratamento dos doentes incluídos nestes estadios irá variar de acordo com a sua categoria de 

prognóstico. Deste modo, o doente inserido na categoria de bom prognóstico tem indicação 

para a realização de três ciclos de BEP ou como alternativa, quatro de EP. Um estudo recente23 

comparou a eficácia entre três ciclos de BEP e quatro de EP e concluiu que os doentes com CT 

de bom prognóstico que realizaram três ciclos de BEP apresentaram uma taxa de sobrevivência 

ligeiramente superior, comparativamente com aqueles que realizaram quatro ciclos de EP (98% 

e 91%, respetivamente).  

 

O doente incluído na categoria de prognóstico intermédio ou mau tem indicação para a 

realização de 4 ciclos de BEP, ou como alternativa, 4 de VIP que se associa a uma maior 
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toxicidade a nível gastrointestinal (náuseas e vómitos), genitourinário (por exemplo, cistite 

hemorrágica)24 e mielotoxicidade. 

 

Recentemente foi realizado um estudo25 que comparou a eficácia do tratamento BEP com a 

adição de Paclitaxel, em doentes de risco intermédio, porém não houve diferenças significativas 

no que se refere à taxa de sobrevida.  

 

Um outro estudo26 demonstrou que a intensificação da dose do regime de QT, na doença 

metastática de mau prognóstico, melhora a progressão livre de doença. Assim, sugere-se que 

doentes que não apresentem um declínio favorável dos valores dos MT após o primeiro ciclo de 

BEP devem iniciar uma intensificação do tratamento, com infusões contínuas de bleomicina (ao 

longo de cinco dias) com placitaxel, ifosfamida e oxaplatina, juntamente, com fator estimulante 

de colónias de granulócitos.  

 

Recentemente, foram identificados num estudo retrospetivo27 vários fatores preditores de 

progressão de doença em TCGNS de mau prognóstico (M1a e M1b) que poderão vir a ter grande 

utilidade na avaliação da resposta ao tratamento. Incluem-se metástases hepáticas e cerebrais, 

doença mediastínica primária e a elevação de B-HCG.  

 

Após a conclusão da QT, os doentes devem realizar uma avaliação serológica e imagiológica. Se 

a resposta for completa (normalização dos MT, ausência de doença residual ou nódulos 

ganglionares com até 10 mm), o doente é proposto para vigilância. O risco de recidiva de nódulos 

ganglionares com até 10 mm é de 6-9%11 e a opção de vigilância ao longo dos 5 anos seguintes 

com seis TC irá implicar uma exposição a mais de 100 mSv22, como tal, existe atualmente alguma 

controvérsia em relação ao papel da RPLND nos doentes que apresentam nódulos ganglionares 

com até 10 mm. 

Se por outro lado forem detetados nódulos ganglionares com um diâmetro superior a 10 mm 

deve-se proceder à sua resseção através da RPLND. Se forem detetados tumores residuais, e em 

particular se estes se acompanharem de valores normais de MT, devem ser ressecados sempre 

que tecnicamente possível. 

Os doentes que apresentam resposta completa, resseção completa de um teratoma 

diferenciado ou de tecido fibrótico são propostos para vigilância.  
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Os doentes de bom prognóstico sujeitos a resseção completa do tumor viável (constituindo 

menos de 10% da peça) não têm indicação para QT adjuvante, sendo propostos para vigilância26. 

Por outro lado, doentes de prognóstico intermédio ou mau, com tumor viável em pelo menos 

10% da peça e/ou resseção incompleta podem ser propostos para a realização de 2 ciclos de 

VIP26 ou para vigilância.  

A vigilância do TCGNS de estadio II e III inclui: história clínica, exame físico e doseamento dos 

MT a cada dois meses no primeiro ano, a cada 3 meses durante o segundo ano e a cada 6 meses 

entre o terceiro e o quinto ano; TC toraco-abdomino-pélvica a cada seis meses durante os dois 

primeiros anos, e depois anualmente.  

 

Tratamento de segunda linha 

Os doentes com recidiva ou doença refratária devem ser referenciados para centros de 

referência com experiência no tratamento destes tumores8. O CHUP, em cooperação com o 

Instituto Português de Oncologia do Porto, é um Centro de Referência de Carcinoma do 

Testículo. 

O diagnóstico de recidiva do TCG é feito com critérios analíticos (elevação dos MT) ou 

imagiológicos29.  

A QT de segunda linha inclui os regimes - VIP; vinblastina, ifosfamida e cisplatina (VeIP); ou 

Paclitaxel, ifosfamida e cisplatina (TIP)30.  A ressecção secundária de todas as massas residuais 

de TCG segue critérios semelhantes aos da QT de 1ª linha24.                   

 

Na tentativa de implementar um regime de segunda linha alternativo aos que estão atualmente 

em vigor, foi realizado um estudo30 entre 2004 e 2014 em doentes com TCG, M1 e com recidiva 

tratados com QT em alta dose e com transplante de células estaminais de sangue periférico 

(TCESP). Os doentes refratários a platina realizaram diretamente QT de alta dose seguida de 

TCESP, e os restantes efetuaram inicialmente 1 a 2 ciclos de QT em dose convencional. Verificou-

se uma progressão livre de doença durante dois anos de 63%. Atualmente encontra-se em 

recrutamento um estudo randomizado de fase III e de colaboração internacional que compara 

a taxa de sobrevivência de doentes que realizam QT em dose convencional (regime de 3 ciclos 

de TIP) com a de doentes que efetuam QT em alta dose (paclitaxel e ifosfamida, carboplatina e 

etoposide) seguida de TCESP (clinicaltrials.gov, NCT02375204)30. 
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Tratamento de terceira linha  

É recomendada realização de QT em alta dose seguida de transplante autólogo de células 

estaminais13. Se, por outro lado, os doentes forem refratários a cisplatina recomendam-se 

combinações de gemcitabina e oxiplatina, e/ou paclitaxel2. 

 

Neste grupo incluem-se os casos com recidiva tardia, isto é, com novo crescimento tumoral, pelo 

menos dois anos após três ou mais ciclos de QT, e ocorre em 2-3% dos sobreviventes26.  

Se for tecnicamente exequível, todas as lesões de recidiva tardia dos TCG devem ser sujeitas a 

ressecção cirúrgica radical13. Posteriormente, se a lesão não for completamente ressecada, deve 

ser realizada uma biópsia para estudo histológico e o doente deve ser proposto para QT13. Sendo 

uma condição clínica rara ainda não existem estudos suficientes que definam qual o tratamento 

com maior eficácia. Os agentes ativos incluem gemcitabina, oxaplatina, paclitaxel, etoposide 

oral (VP-16), ifosfamida e temozolamida24.  

 

Tratamento de metástases - cerebrais e ósseas 

As metástases cerebrais surgem, mais frequentemente, nos doentes com um grau elevado de 

atividade da doença, particularmente, nos que também apresentam metástases pulmonares, 

níveis elevados de B-HCG e que recidivaram após QT com cisplatina31. 

A sobrevida a longo prazo de doentes que se apresentam ao diagnóstico com metástases 

cerebrais é reduzida (30-50%), porém superior à de doentes que desenvolvem metástases 

cerebrais em recaídas e que apresentam uma taxa de sobrevivência ao fim de 5 anos de 2-5%13.  

A QT deve ser a primeira opção de tratamento para os doentes com metástases cerebrais 

síncronas ao diagnóstico31, reservando o tratamento multimodal para metástases cerebrais 

metácronas. 

Uma análise retrospetiva recente32 sugere que regimes de QT em alta dose têm maior eficácia 

em metástases cerebrais que surgem em recaídas, já que os fármacos utilizados parecem 

atravessar a barreira hemato-encefálica apenas em doses elevadas; por outro lado, a QT 

associada a metotrexato e sem realização de radiação cerebral não parece estar associada a um 

pior prognóstico. 

As recomendações para o tratamento das metástases cerebrais incluem o regime de QT indicado 

para doentes com mau prognóstico.  
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Os doentes com valores normais de MT, massas solitárias e que tenham tido uma boa resposta 

à exérese cirúrgica noutros locais podem ser propostos para resseção pós-QT33.  

As metástases ósseas surgem, mais frequentemente, a nível da coluna e costelas. Tal como nas 

metástases cerebrais, o tratamento indicado é a QT, no regime idêntico ao grupo de mau 

prognóstico.  

Perante uma recidiva ou progressão da doença, deve-se proceder a terapêutica de segunda 

linha, que inclui um regime de QT em alta dose e radiação e/ou cirurgia31.  

Se ocorrer apenas uma recidiva da metástase cerebral e sem evidência de doença sistémica, 

pode-se ponderar a realização de tratamento cirúrgico e RT. 

 

Seguimento a longo prazo 

 O follow-up dos doentes é geralmente feito até aos 5 anos após o diagnóstico, já que a taxa de 

recaída após este período é de 0.5%13, no entanto existem doentes que não atingiram remissão 

completa ou que se incluem no grupo de mau prognóstico e que são acompanhados durante 

mais tempo em centros de referência.  

Existem complicações e morbilidades na sequência do tratamento, que incluem doença 

cardiovascular, neoplasias malignas secundárias, neuro- e ototoxicidade, complicações 

pulmonares, nefrotoxicidade, hipogonadismo, infertilidade, comprometimento cognitivo, 

ansiedade/depressão, fadiga crónica34. 

Futuramente, o impacto das terapêuticas adjuvantes deve-se associar a menos comorbilidades 

a melhores taxas de sobrevida. 

 

Metodologia 

O estudo retrospetivo levado a cabo no CHUP pretende descrever os doentes diagnosticados 

com CT entre janeiro de 2010 e dezembro de 2018.  

No total, foram identificados 84 casos. Excluíram-se doentes com uma idade inferior a 18 anos. 

Foram incluídos doentes que não apresentavam registos de informação de todas as variáveis 

definidas; foram incluídos casos perdidos durante o seguimento de forma a garantir o máximo 

de representatividade possível. Os mesmos serão referidos ao longo da apresentação dos 

resultados. 

As características clínicas, patológicas e opções terapêuticas foram analisadas através do registo 

eletrónico dos doentes, no SClínico.  

As variáveis clínicas incluíram a idade à data da cirurgia, motivo de referenciação (sintomas e/ou 

sinais), História Pessoal de infertilidade primária, CT, Criptorquidia e História Familiar de CT.  
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As variáveis patológicas incluíram o subtipo histológico primário, MT pré- e pós-cirúrgica, o 

estadiamento de acordo com a 8ª edição da AJCC e o prognóstico com base da Classificação da 

IGCCC.  As variáveis terapêuticas incluíram a realização de RT, QT de primeira, segunda ou 

terceira linha e os regimes utilizados.  

Incluíram-se as variáveis relativas à mortalidade e recidiva.  

O follow-up, a taxa de sobrevivência e o tempo livre de progressão foram estudados desde a 

realização da cirurgia até à data do último contacto com o doente.  

 

Resultados 

 

Nos fatores de risco estudados, constatou-se que 17,72% (n=79) dos doentes apresentava 

História de Infertilidade Primária (Tabela III), 5,13% (n=78) História Pessoal de Criptorquidia 

(Tabela IV) e 3,80% (n=79) dos doentes apresentava História Familiar de CT (Tabela V). 

 

Verificou-se sintomatologia em 63,29% (n=79) dos doentes (Tabela VI) e o aumento do volume 

testicular (40%) foi o sintoma mais comum, seguido de dor testicular (32,0%) (Tabela VII). Nos 

doentes assintomáticas (36,71% n=79) a evidência de doença foi detetada em contexto de 

consulta (Tabela VIII), na sua maioria (65,52%; n=29) pela palpação testicular durante o exame 

físico e, incidentalmente, através de uma ecografia escrotal (31,03%; n=29) (Tabela IX). 

 

No que toca ao tipo histológico (Tabela X), a vasta maioria dos casos avaliados corresponde a 

um TCG (83,14%, n=83), sendo o seminoma o mais comum (59,42%; n=69).  

Dos restantes subtipos histológicos identificados, isto é, o Leiomiossarcoma, Tumor dos Cordões 

Sexuais e Tumor das Células de Leydig, este último foi o mais frequente (85,72%, n=14).  

 

Relativamente ao estadiamento clínico dos TCG, verificou-se que no tipo TCGNS (Tabela XI e XII), 

a maioria insere-se no estadio I (50,0%, n=28) e no subestadio Ia (21,43% n=28); no tipo 

Seminoma (Tabela XIII e XIV), a maioria dos doentes se insere no estadio I (82,50%; n=40) e 

subestadio Ia (62,50%). 

 

Constatou-se que a maioria dos doentes com Seminoma (Tabela XV) se incluía na categoria de 

bom prognóstico (97,44%, n=39); dos doentes com TCGNS (Tabela XVI), 57,14% (n=28) incluía-

se na categoria de bom prognóstico, 25,00% (n=28) na de prognóstico intermédio e 17,86% 

(n=28) na categoria de mau prognóstico. 
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A mediana dos valores dos MT pré-cirúrgia calculada foi: AFP de 2,7 ug/l (n=51), BHCG de 1,9 

IU/l (n=55) e LDH de 179 U/l (n=49). A mediana dos valores pós-cirúrgia foi: AFP - 2,3 ug/l (n=53), 

de BHCG - 0 IU/l (n=54) e LDH - 175 U/l (n=48). 

 

A idade média à data da cirurgia dos doentes diagnosticados com TCG (n=69) é de 33,7±8,0; os 

doentes com outros subtipos histológicos (Leimiossarcoma, Tumor das Células de Leydig e dos 

Cordões Sexuais) (n=14) apresentam uma média de 40,9±13,2.  

 

Quanto ao tratamento, verificou-se que 38 doentes realizaram QT de primeira linha (Tabela XVII) 

e que destes, 63,16% eram TCGNS, 34,21% eram Seminoma e 2,63% eram Tumores dos Cordões 

Sexuais. O regime mais utilizado foi o 3x BEP (55,26% n=38) e a maioria dos doentes selecionados 

para o mesmo apresentava um TCGNS (79,19%) (Tabela XVIII). 

 

Dos doentes com TCGNS (Tabela XIX), 33,33% dos doentes de subestadio Ia realizou 

Quimioterapia, com o regime 3X BEP; todos os doentes de subestadio Ib realizaram QT de 

primeira linha sendo que 33,33%, isto é, um doente, foi submetido a  um regime de 2x BEP (por 

decisão em grupo oncológico multidisciplinar), 66,67% a um regime de 1xBEP; no estadio IS 

todos os doentes realizaram QT de primeira linha, tendo sido o regime de 3xBEP o escolhido; 

todos os doentes dos subestadios IIa, IIb , IIc e IIIa efetuaram um regime de 3xBEP; finamente, 

no subestadio IIIc todos os doentes efetuaram QT de primeira linha, um regime de 4xBEP. 

 

Os dois doentes com TCGNS de subestadio Ia que realizaram QT com 3xBEP foram inicialmente 

propostos para vigilância. Durante o seu seguimento, foi detetada em TC recidiva ganglionar 

retroperitoneal em ambos, sendo que um dos doentes apresentou também elevação dos MT e 

como tal foi submetido a QT e posteriormente, perante manutenção das adenopatias 

retroperitoneais com dimensões superiores a 10 mm, foi proposto para RPLND. O outro doente, 

sem elevação dos MT, foi inicialmente submetido a RPLND e posteriormente a QT.  

 

 

Dos doentes com Seminoma (Tabela XX) do subestadio Ia, 8,00% realizou um regime de 

Carboplatina AUC7 e 4,00%, isto é, um doente, efetuou um regime de 4xBEP; inicialmente 

proposto para vigilância, em TC de seguimento, 10 meses depois do seu diagnóstico, é detetada 

recidiva ganglionar em múltiplos locais, sendo assim proposto para QT. 
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No subestadio Ib apenas 50% dos doentes foi eleito para QT de primeira linha, optando-se pelo 

regime de Carboplatina AUC7; no subestadio IIa, 33,33% dos doentes efetuou um regime de 3x 

BEP e 33,33%, correspondente a um doente, um regime de 4XEP, por risco pulmonar derivado 

de história pessoal de tuberculose há cerca de 10 anos. 

 Todos os doentes de subestadio IIb e IIc realizaram um regime de 3xBEP; doentes de subestadio 

IIIc realizaram 4xBEP. 

 

Apenas 3 doentes realizaram QT de segunda linha (Tabela XXI), sendo que 66,67% destes era 

um TCGNS e o restante Seminoma.  

 

Dentro dos seminomas somente um doente realizou QT de segunda linha, um regime de 3x BEP 

e pertencia ao subestadio Ib, representando 12,50% do mesmo. Este doente, que realizou 

Carboplatina como QT de 1º Linha, apresentou uma recidiva manifestada por surgimento de 

adenopatias retroperitoneais.  

 

Dos doentes com um TCGNS (Tabela XXII), um deles era de subestadio IIIa (correspondendo a 

50% dos doentes deste subestadio) e realizou um regime de 2x VeIP; o outro doente era de 

subestadio IIIc (correspondendo a 20,00% dos doentes deste estadio) e realizou um regime de 

TIP. 

O primeiro doente mencionado, com um TCGNS de subestadio IIIa, apresentava inicialmente 

metástases ganglionares mediastínicas, no espaço pré-vascular e subcarinal, além de 2 nódulos 

pulmonares. Foi proposto para realização de 3xBEP, como QT de primeira linha. Após conclusão 

do tratamento, numa TC torácica de seguimento detetou-se uma metástase pulmonar de novo 

e diminuição do tamanho dos dois nódulos prévios. Após realização de toracotomia direita foi 

proposto para a realização de QT de segunda linha, com 2x VeIP.  

O segundo doente mencionado, com um TCGNS de subestadio IIIc, foi inicialmente proposto 

para a realização de 4xBEP. Após realização do segundo ciclo, detetou-se numa TC torácica a 

diminuição de todas as metástases prévias, nomeadamente pulmonares e dos gânglios 

retroperitoneais, no entanto, detetou-se um trombo na aurícula direita de novo, que através de 

um ecocardiograma transtorácico confirmou a presença de uma metastização de novo. O 

doente realizou resseção da mesma e prosseguiu o tratamento sistémico. Após conclusão da QT 

de primeira linha e na sequência das evidências mencionadas, foi proposto para realização de 

QT de segunda linha, com TIP. Após conclusão do tratamento e à reavaliação verificou-se a 

progressão das metástases pulmonares e ganglionares do retroperitoneu. Foi proposto para 

realização de QT de 3ª Linha, um regime de gemcitabina e oxiplatina (GEMOX). Posteriormente, 
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em avaliação de imagem de seguimento, verificou-se estabilização das metástases e como tal o 

doente realizou uma toracotomia.  

 

Apenas um doente, com um Seminoma de subestadio IIa, efetuou RT. A indicação para a 

realização deste tratamento surge na sequência de toxicidade hematológica resultante do 

tratamento com Quimioterapia (3XBEP). O doente foi posteriormente transferido para o 

Instituto Português de Oncologia, não havendo registos adicionais do seu seguimento. 

 

O seguimento da amostra total teve a mediana de 39,5 meses (n=84), nos doentes com um TCG 

a mediana foi de 42 meses (n=69) e para os restantes tumores de 26 meses (n=14). 

 

Durante o seguimento, houve 12 casos perdidos: 2 (16,7%) por emigração; 4 (33,3%) por 

preferência de seguimento em Clínica Privada; 1 caso (8,3%) por ir residir para fora de Portugal 

Continental; 2 casos por abandono; 2 casos (16,7%) por falecimento e um último (8,33%) por 

referenciação para um hospital especializado na sequência do desenvolvimento de toxicidade 

hematológica resultante da Quimioterapia.  

 

A taxa de mortalidade foi de 2,38% (n=84), equivalendo a dois doentes. Um deles apresentava 

um TCGNS de estadio IIIc e faleceu na sequência da progressão tumoral e ilegibilidade para 

continuação do tratamento; o outro doente apresentava um Tumor dos Cordões Sexuais e 

faleceu na sequência da progressão tumoral.  

 

Não foi possível calcular a taxa de sobrevivência, e a progressão livre de doença, pelo tempo 

reduzido de seguimento efetuado nos doentes desta amostra.  

Conclusões 

 

Com base neste estudo retrospetivo, conclui-se que o principal fator de risco foi a História 

Pessoal de Infertilidade Primária, seguido de História Pessoal de Criptorquidia e História Familiar 

de CT.  

A referenciação dos doentes foi fundamentada, em mais de metade (63,29%, n=79) na 

sequência de sinais e sintomas, e os mais frequentes foram o aumento do volume do testículo 

e a dor testicular.  

Os doentes sem sintomatologia foram diagnosticados em contexto de consulta, pela palpação 

do escroto, realizado durante o exame físico, ou como achado ecográfico incidental. 
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A idade média de apresentação do TCG foi 33,7±8,0 anos, confirmando a sua incidência nesta 

faixa etária, e concordando com a incidência europeia. 

O tipo histológico mais comum foi o TCGE e entre estes, o Seminoma.  

No que se refere ao estadio metastático avançado (IIc e III) e associado a recaídas, tem havido 

esforço para definir as melhores opções terapêuticas e comprovar a eficácia de determinados 

regimes de QT, porém existem poucos ensaios clínicos randomizados, pelo que é necessário 

continuar a investigação e a colheita de mais informação neste grupo de doentes. 

A taxa global de mortalidade foi de 2,4% (n=84), que é mais elevada, comparativamente, com a 

taxa de mortalidade na Europa (0.45%) e nos Estados Unidos (0.1%)1.  
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Tabela I: Classificação TNM dos TCG com base na 8ª Edição da AJCC 

 

pT: Tumor Primário 

pTx Não pode ser avaliado 

pT0 Sem evidência de tumor primário  

pTis Neoplasia de células germinativas in situ 

pT1 Tumor limitado ao testículo e epidídimo sem invasão vascular ou linfática 

pT1a Tumor com < 3 cm 

pT1b Tumor com ≥ 3 cm 

pT2 Tumor limitado ao testículo e epidídimo com invasão vascular ou linfática ou que se 
estende através da túnica albugínea, com envolvimento da túnica vaginal 

pT3 Tumor invade cordão espermático, com ou sem invasão vascular ou linfática 

pT4 Tumor invade o escroto, com ou sem invasão vascular ou linfática 

cN: avaliação clínica dos gânglios linfáticos regionais 

Nx Gânglios linfáticos regionais não podem ser avaliados 

N0 Sem metástases nos gânglios linfáticos regionais 

N1 Metástases em apenas um gânglio ou em vários com ≤ 2cm 

N2 Metástases em apenas um gânglio ou em vários com > 2cm e ≤ 5 cm  

N3 Metástase ganglionar > 5cm 

pN: Avaliação Patológica 

pNx Gânglios linfáticos regionais não podem ser avaliados 

pN0 Sem metástases nos gânglios linfáticos regionais 

pN1 Metástases num gânglio ≤ 2cm e ≤ 5 gânglios positivos, nenhum com > 2cm 

pN2 Metástases num gânglio > 2cm e ≤ 5cm ou gânglios positivos, nenhum com >5cm ou 
evidência de extensão extraganglionar do tumor 

pN3 Metástase ganglionar > 5cm 

Metástases à distância 

Mx Não podem ser avaliadas 

M0 Sem metástases à distância  
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M1 Metástases à distância  

M1a Gânglios linfáticos não regionais ou no pulmão 

M1b Outro locais  

S: Marcadores Tumorais 

Sx Não disponíveis ou não realizados 

S0 Dentro dos valores normais  

 
A-FP (ng/ml) B-HCG (mlU/ml) LDH (U/l) 

S1 < 1.000 < 5.000 < 1,5 x N 

S2 1.000 - 10.000 5.000 - 50.000 1,5 - 10 x N 

S3 > 10.000 > 50.000 > 10 x N 
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Tabela II: Classificação de Prognóstico dos TCG, de acordo com a IGCCCG 

Bom Prognóstico 

Não Seminoma 
Todos os seguintes critérios: 

Primário do Testículo ou Retroperitoneal 
Sem metástases viscerais não pulmonares 

A-FP < 1,000ng/ml 
B-HCG < 5,000 IU/l 

(1,000ng/ml) 
LDH < 1,5 x limite superior normal 

Seminoma 
Todos os seguintes critérios: 

Qualquer localização primária 
Sem metástases viscerais não pulmonares 

A-FP normal 
Qualquer B-HCG 

Qualquer LDH  

Prognóstico Intermédio 

Não Seminoma 
Todos os seguintes critérios: 

Primário Testículo/retroperitoneal 
Sem metástases viscerais não pulmonares 

A-FP > 1.000 e < 10.000 ng/ml 
ou B-HCG > 5.000 e < 50.000 IU/l 

ou LDH > 1,5 e < 10 x limite superior normal 

Seminoma 
Qualquer um dos seguintes critérios: 

Qualquer localização primária 
Metástases viscerais não pulmonares 

A-FP normal 
Qualquer B-HCG 

Qualquer LDH 

Mau Prognóstico 

Não Seminoma 
Qualquer um dos seguintes critérios: 

Primário Mediastínico 
Metástases viscerais não pulmonares 

A-FP > 10.000 ng/ml 
ou B-HCG > 50.000 IU/l (10.000ng/ml) 
ou LDH > 10x limite superior normal 
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Tabela III: História de Infertilidade Primária na amostra de 84 doentes 

 

História de Infertilidade Primária Valor Absoluto Percentagem (%) 

Sim 14 17,72 

Não 65 82,28 

Total 79 100,00 

Casos Perdidos 5 
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Tabela IV: História de Criptorquidia na amostra de 84 doentes 

 

História de Criptorquidia Valor Absoluto Percentagem (%) 

Sim 4 5,13 

Não 74 94,87 

Total 78 100,00 

Casos Perdidos 6 
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Tabela V: História Familiar de Cancro do Testículo na amostra de 84 doentes 

 

História Familiar de Cancro do Testículo Valor Absoluto Percentagem (%) 

Sim 3 3,80 

Não 76 96,20 

Total 79 100,00 

Casos Perdidos 5 
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Tabela VI: Presença de Sintomas na amostra de 84 doentes 

 

Sintomas Valor Absoluto Percentagem (%) 

Não 29 36,71 

Sim 50 63,29 

Total 79 100,00 

Casos Perdidos 5 
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Tabela VII: Sintomatologia na amostra de doentes sintomáticos 

 

Sintomatologia Valor Absoluto Percentagem (%) 

Dor Testicular 16 32,00 

Aumento do Volume Testicular 20 40,00 

Dor e Aumento do Volume Testicular              9 18,00 

Associado a massa extra-gonadal 3 6,00 

Endurecimento Generalizado do Testículo 2 4,00 

Total de Casos Sintomáticos 50 100,00 
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Tabela VIII: Achados em Consulta na amostra de 84 doentes 

 

Achado Valor Absoluto Percentagem (%) 

Ecográfico 57 72,15 

Palpação 19 24,05 

Massa extra-gonadal 3 3,80 

Total 79 100,00 

Casos Perdidos 5 
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Tabela IX: Motivo de Referenciação dos doentes assintomáticos 

 

Achado Valor Absoluto Percentagem (%) 

Ecográfico 9 31,03 

Palpação ao  
Exame Físico 

19 65,52 

Massa extra-gonadal 1 3,45 

Total 29 100,00 
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Tabela X: Subtipos Histológicos na amostra de 84 doentes 

 

Subtipo Histológico Valor Absoluto Percentagem (%) 

Tumor de Células Germinativas 69 83,14 

• Seminoma 41 59,42 

• Não Seminoma 28 40,58 

Outros Tumores 14 16,86 

• Tumor das Células de Leydig  12 85,72 

• Tumor dos Cordões Sexuais 1 7,14 

• Leiomiossarcoma 1 7,14 

Total 83 100,00 

Casos Perdidos 1 
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Tabela XI: Estadiamento dos doentes diagnosticados com Não Seminoma 

 

Estadiamento Valor Absoluto Percentagem (%) 

I 14 50,00 

II 7 25,00 

III 7 25,00 

Total 28 100,00 
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Tabela XII: Subestadiamento dos doentes diagnosticados com Não Seminoma 

 

Subestadiamento Valor Absoluto Percentagem (%) 

Ia 6 21,43 

Ib 3 10,71 

IS 5 17,86 

IIa 5 17,86 

IIb 1 3,58 

IIc 1 3,58 

IIIa 2 7,12 

IIIb 0 0,00 

IIIc 5 17,86 

Total 28 100,00 
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Tabela XIII: Estadiamento dos doentes diagnosticados com Seminoma 

 

Estadiamento Valor Absoluto Percentagem (%) 

I 33 82,50 

II 6 15,00 

III 1 2,50 

Total 40 100 

Casos Perdidos 1 
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Tabela XIV: Subestadiamento dos doentes diagnosticados com Seminoma 

 

Subestadiamento Valor Absoluto Percentagem (%) 

Ia 25 62,50 

Ib 8 20,00 

IS 0 0,00 

IIa 3 7,50 

IIb 1 2,50 

IIc 2 5,00 

IIIa 0 0,00 

IIIb 0 0,00 

IIIc 1 2,50 

Total 40 100 

Casos Perdidos 1 
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Tabela XV: Prognóstico de doentes com Seminoma de acordo com a Classificação da IGCCCG 

 

Prognóstico Valor Absoluto Percentagem (%) 

Bom 38 97,44 

Intermédio 1 2,56 

Total 39 100,00 

Casos Perdidos 2 
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Tabela XVI: Prognóstico de doentes com Não Seminoma de acordo com a Classificação da 
IGCCCG 

 

Prognóstico Valor Absoluto Percentagem (%) 

Bom 16 57,14 

Intermédio 7 25,00 

Mau 5 17,86 

Total 28 100,00 
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Tabela XVII: Realização de Quimioterapia de 1º Linha 

 

Tipo Histológico Valor Absoluto Percentagem (%) 

Não Seminoma 24 63,16 

Seminoma 13 34,21 

Tumor dos Cordões Sexuais 1 2,63 

Total 38 100,00 
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Tabela XVIII: Regime de Quimioterapia de 1ª Linha 

 

 

Regime QT 1º Linha Valor Absoluto Percentagem (%) 

Carboplatina AUC7 6 15,79 

Seminoma 6 100,00 

1xBEP 2 5,26 

Não Seminoma 2 100,00 

2xBEP 1 2,63 

Não Seminoma 1 100,00 

3xBEP 21 55,26 

Não Seminoma 16 79,19 

Seminoma 4 19,05 

Tumor dos Cordões Sexuais 1 4,76 

4xBEP 7 18,43 

Não Seminoma 5 71,43 

Seminoma 2 28,57 

4xEP 1 2,63 

Seminoma 1 100,00 

TOTAL 38 100,00 
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Tabela XIX: Regime de Quimioterapia de 1ª Linha em doentes com Não Seminoma 
 

Regime QT 1º Linha Valor Absoluto Percentagem (%) 

Ia 6 17,86 

3xBEP 2 33,33 

Não realizou QT 4 66,67 

Ib 3 10,71 

1xBEP 2 66,67 

2xBEP 1 33,33 

Is 5 21,43 

3xBEP 5 100,00 

Ila 5 17,86 

3xBEP 5 100,00 

IIb 1 3,57 

3xBEP 1 100,00 

IIc 1 3,57 

3xBEP 1 100,00 

IIIa 2 7,14 

3xBEP 2 100,00 

IIIc 5 17,86 

4xBEP 5 100,00 

TOTAL 28 100,00 
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Tabela XX: Regime de Quimioterapia de 1ª Linha nos doentes com Seminoma 
 
 

Regime QT 1º Linha Valor Absoluto Percentagem (%) 

Ia 25 62,50 

Carboplatina AUC7 2 8,00 

4X BEP 1 4,00 

Não realizou QT 22 88,00 

Ib 8 20,00 

Carboplatina AUC7 4 50,00 

Não realizou QT 4 50,00 

Ila 3 7,50 

3X BEP 1 33,33 

4xEP 1 33,33 

Não realizou QT 1 33,33 

Ilb 1 2,50 

3xBEP 1 100,00 

IIc 2 5,00 

3xBEP 2 100,00 

IIIc 1 2,50 

4xBEP 1 100,00 

TOTAL 40 100,00 
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Tabela XXI: Realização de Quimioterapia de 2º Linha 

 
 

Tipo Histológico Valor Absoluto Percentagem (%) 

Não Seminoma 2 66,67 

Seminoma 1 33,33 

Total 3 100,00 
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Tabela XXII: Regime de Quimioterapia de 2ª Linha em doentes com Não Seminoma 

 

Regime de QT 2ªLinha Valor Absoluto Percentagem (%) 

IIIa 2 
 

2xVeIP 1 50,00 

Não realizou QT 1 50,00 

IIIc 5  

TIP 1 20,00 

Não realizou QT 5 80,00 
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