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Resumo
Introdução: O câncer de pênis tem incidência de 8,3/100.000
habitantes. Tumores localmente avançados e avançados são
encontrados em aproximadamente 18,72% dos casos e seu
tratamento é um desafio devido a agressividade do tratamento
cirúrgico. Metástases linfonodais são o principal fator prognóstico. A quimioterapia tem indicação consolidada no tratamento
paliativo da doença metastática e pode ter um papel no tratamento neoadjuvante para doença localmente avançada, mas
ainda está em debate na literatura urológica.
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Objetivo: Relatar um caso de carcinoma escamoso de penis localmente avançado de pênis que foi submetido a tratamento
neoadjuvante e operatório definitivo através de penectomia

Palavras chaves:

parcial com linfadenectomia inguinal ampliada.
Relato do caso: Homem, 51 anos, lesão ulcero-vegetante na
glande peniana com diagnóstico histológico por biópsia de car-

Cancer geniturinário, Neoplasias
Urogenitais, pénis, câncer de pênis

cinoma epidermóide moderadamente diferenciado, infiltrante,
ulcerado e com linfonodos inguinais à direita. Indicado inicialmente neoadjuvância com Taxol, Cisplatina,
Ifosfamida, apresentando toxicidade o que levou a suspensão do tratamento. Tomografia evidenciava
linfonodomegalia inguinal a direita invadindo vasos femorais, cordão inguinal, além de linfonodomegalia
em cadeias ilíacas. Optado então pela penectomia parcial, linfadenectomia inguinal bilateral e pélvica
com ressecção em bloco das veias femoral superficial e profunda direita, testículo direito, cordão espermático direito e parte da parede abdominal com necessidade de reconstrução com retalho miocutâneo do
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músculo tensor da fáscia lata. Durante o seguimento apresentou recidiva inguinal direita com sepse por
infecção local, óbito 3 meses após a cirurgia.
Discussão: A sociedade Europeia de Urologia recomenda quimioterapia neoadjuvante no câncer peniano em pacientes com tumores não ressecáveis ou recorrentes em metástases linfonodais, devendo ser
realizada com vinblastina, bleomicina e metrotrexate, porem com grau de recomendação C, baseada em
alguns pequenos estudos com resultados favoráveis nos pacientes submetidos a quimioterapia neoadjuvante.
Conclusão: A quimioterapia tem indicação no tratamento paliativo da doença metastática e pode ter um
papel no tratamento neoadjuvante para doença localmente avançada, apesar de alguns pequenos estudos mostrarem resultados satisfatórios da neoadjuvância ainda não existem estudos prospectivos e randomizados nem nível de evidencia suficiente para indicar a neoadjuvância de rotina para esta neoplasia.

INTRODUÇÃO

O câncer de pênis tem incidência variável de acordo
com a localização geográfica e alguns fatores parecem apresentar um papel importante na gênese deste tumor, como
presença de fimose, HPV, lesões pré-malignas, tabagismo e
zoofilia [1, 2]. Estima-se que no Brasil a incidência de câncer
de pênis seja 8.3 por 100.000 habitantes e de acordo com
um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia as
regiões Norte e Nordeste seriam responsáveis por 53% dos
casos [1, 2]. Tumores localmente avançados e avançados são
encontrados em aproximadamente 18,72%2 dos casos e o
tratamento destas lesões se tornam um desafio ao urologista
devido a agressividade do tratamento cirúrgico.
O tratamento de escolha para o tumor primário e a
penectomia que pode ser parcial se durante o tratamento cirúrgico ficar evidente que a margem não será comprometida
(variando de 10mm para tumores grau I e II e 15mm para tumores grau III) ou total em caso de grandes lesões [1]. Devido
a grande mutilação o impacto psicossocial desta cirurgia tem-se tentado tratamentos alternativos a cirurgia (radioterapia
e braquiterapia) e terapia neoadjuvante com o intuito de se
preservar a função do pênis.
Metástases linfonodais são consideradas o principal fator
prognostico nos pacientes com carcinoma peniano e o tratamento
dos linfonodos regionais ainda e fonte de discussão na literatura [3].
A quimioterapia tem indicação no tratamento paliativo da doença metastática e pode ter um papel no tratamento

neoadjuvante para doença localmente avancada [4]. Alguns
guidelines como o da Sociedade Europeia de Urologia, Projeto Diretrizes da Associação Medica Brasileira (elaborado pela
Sociedade Brasileira de Urologia) apresentam recomendações
para realização de quimioterapia neoadjuvante em doença localmente avancada [3].
RELATO DO CASO
Paciente masculino, 51 anos, natural da Paraíba e
procedente do Rio de Janeiro, encaminhado para consulta ambulatorial na urologia devido a lesão peniana vegetante indolor
há 8 anos, com piora há 4 meses e emagrecimento no período.
Ao exame apresentava-se com lesão ulcero-vegetante acometendo toda a glande peniana e presença de linfonodos inguinais
palpáveis a direita, aderidos a planos profundos (Figura 1). Submetido a biopsia incisional da lesão foi diagnosticado carcinoma
epidermóide moderadamente diferenciado de pênis, infiltrativo e
ulcerado. Proposto inicialmente ao paciente penectomia parcial
com linfadenectomia inguinal bilateral o paciente não retornou às
consultas por um período de 3 meses. Em seu retorno, paciente apresentava aumento da lesão peniana e ulceração da lesão
inguinal direita. (Figura 2). Realizado TC pelve que evidenciava
massa linfonodal inguinal múltipla direita. Devido a grande extensão linfonodal ulcerada e massa peniana optou-se por realizar
quimioterapia neoadjuvante com 4 ciclos de Taxol, Cisplatina e
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Figure 1 - Lesão peniana com linfonodomegalia inguinal direita.

Ifosfamida, que devido a toxicidade acabou ocorrendo em intervalos irregulares. Frente a pobre resposta interrompeu-se o tratamento e indicado procedimento cirúrgico de resgate. Durante
preparo pré-operatório o paciente fora internado em outro hospital por 45 dias com diagnóstico de miíase em lesão metastática
inguinal direita, no retorno, apresentava aumento da lesão peniana e grande lesão exofitica e ulcerada em região inguinal direita
(Figura 3), realizada TC pelve que evidenciava massa linfonodal
a direita invadindo veias femoral superficial e profunda a direita
e cordão inguinal e presença de linfonodos ilíacos aumentados
(Figura 4), indicado tratamento cirúrgico.
Submetido à penectomia parcial (Figura 5) com linfadenectomia inguinal direita e pélvica com ressecção em bloco
das veias femoral superficial e profunda a direita, testículo direito,
cordão espermático direito e parte da parede abdominal (Figuras
6, 7, 8 e 9) com necessidade de reconstrução com retalho miocutâneo do músculo tensor da fáscia lata (Figuras 10, 11 e 12).
Realizada linfadenectomia inguinal esquerda 1 mês após devido
tempo operatório prolongado.
Anatomopatológico da cirurgia: pênis com carcinoma
escamoso pouco diferenciado e ulcerado, embolo neoplásico
e invasão perineural, margens livres; Linfonodos ilíacos direito
livres de neoplasia; Veia femoral direita e borda da veia femoral

Figure 2 - Aumento da lesão peniana e ulceração da lesão inguinal direita.

Figure 1 ‐ Lesão peniana com linfonodomegalia inguinal direita.

Figure 2 ‐ Aumento da lesão penian
na e ulceração
o da lesão ing
guinal direita.
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direita com carcinoma pouco diferenciado com invasão vascular;
Lesão inguinal direita (em bloco) com carcinoma escamoso
pouco diferenciado e ulcerado, necrose extensa, infiltrando
até a hipoderme, estendendo-se ao limite cirúrgico profundo;

Figure 5 - Produto da Penectomia parcial.

Figure 3 – Lesão Peniana e Metastases
Inguinal Ulcerada Pós Quimioterapia
Neoadjuvante e Tratamento de Miíase em
Lesao Inguinal.

Figure 5 ‐ Produto da Pen
nectomia parciaal

Figure 3 – Lesão Penianaa e Metastases Inguinal Ulceraada Pós Quimio
oterapia Neoadjjuvante e Trataamento de Miíaase em Lesao
Inguinal

Figure 4 TC de Pelve pos-neoadjuvancia TC
Figure 6 - Linfadenectomia pélvica com
pelve que evidenciava massa linfonodal a
reparo dos vasos ilíacos.
Figure 3 – Lesão Penianaa e Metastases Inguinal Ulceraada Pós Quimio
oterapia Neoadjjuvante e Trataamento de Miíaase em Lesao
direita invadindo veias femoral superﬁcial
Inguinal
e profunda a direita, cordão inguinal e
presença de linfonodos ilíacos aumentados.

Figure 4 TC
C de Pelve pos‐‐neoadjuvanciaa TC pelve que
e evidenciava
a massa linfo
onodal a direitta invadindo veias
dos.
femoral s
superficial e p
profunda a diireita, cordão inguinal e prresença de lin
nfonodos ilíac
cos aumentad

Figure 6 ‐ Linfadenectom
mia pélvica com reparo dos vassos ilíacos.

Figure 4 TC
C de Pelve pos‐‐neoadjuvanciaa TC pelve que
e evidenciava
a massa linfo
onodal a direitta invadindo veias
dos.
femoral s
superficial e p
profunda a diireita, cordão inguinal
e
pr
resença
de
lin
nfonodos ilíac
cos aumentad
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Figure 7 - Linfadenectomia inguinal com reparo dos vasos ilíacos, com identiﬁcação e ligadura
das artérias tumorais.

Figure 7 ‐ Linfadenec. ingguinal com repaaro dos vasos ilíacos, com iden
ntificação e ligaadura das artérias tumorais.

Figure 8 - Produto de linfadenectomia
inguinal direita.

Figure 9 - Leito cirúrgico pós ressecção.

Figure 8 ‐ Produto de linffadenectomia in
nguinal direita

Figure 9 ‐ Leito cirúrgico pós ressecção
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Figure 10 - Planejamento do Retalho do
Musculo Tensor da Fascia Lata Direito.

Figure 12 - Aspecto pós-operatório.

Figure 12 ‐ Aspecto pós‐o
operatório

Figure
11 - Rotação
dooRetalho
do Músculo Tensor da Fáscia Lata.
Figure 10 ‐ Planejamento
o do Retalho do
Musculo Tensor da Fascia Latta Direito

Figure 11 ‐ Rotação do Reetalho do Muscculo Tensor da Fáscia Lata
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Linfadenectomia da cadeia ilíaca externa com carcinoma
metastático; Linfadenectomia inguinal esquerda com carcinoma
metastático para 2 linfonodos. (Figuras 13 a 16)
Encaminhado para oncologia para provável realização
de quimioterapia adjuvante paciente teve recidiva do tumor em
região inguinal direita evoluindo para sepse por infecção local e
óbito 3 meses após a cirurgia.
DISCUSSÃO
Os guidelines da Sociedade Europeia de Urologia recomendam quimioterapia neoadjuvante em pacientes com tumores
não ressecáveis ou recorrentes em metástases linfonodais, devendo ser realizada com vinblastine, bleomicina e metrotrexate,
porem com grau de recomendação C (recomendação feita apesar
da ausência de estudos clínicos de boa qualidade) [1].
Leijte et al relataram 60% de resposta em pacientes com
tumores penianos considerados irresecáveis com quimioterapia

neoadjuvante (diferentes esquemas) seguida de cirurgia e 66%
destes tiveram longa sobrevida. Os autores identificaram também
que aqueles pacientes que não apresentavam boa resposta a
terapia neoadjuvante apresentaram prognostico sombrio e o
controle oncológico local não foi atingido, sugerindo que nestes
pacientes a cirurgia deveria ser evitada [5].
Quimioterapia neoadjuvante com 4 ciclos de paclitaxel,
cisplatina e 5-fluoracil e cirurgia de resgate foi utilizada por autores Italianos em pacientes com tumores irresecáveis ou com

Figure 14 - Lesão peniana com carater inﬁltrativo e pouco diferenciado. Ceratina abundante. Arranjo agrupado ﬁrme. HE 200x.

Figure 13 – Lesão peniana, pele com inﬁltração tumoral da gordura. HE 40x.

Figure 14 ‐ Lesão penianaa com carater in
nfiltrativo e pouco diferenciad
do. Ceratina ab
bundante. Arran
njo agrupado
200x

Figure 15 - Lesão peniana com inﬁltração de
vasos sanguíneos. Aspecto Epidermóide. HE
400x.

Figure 14 ‐ Lesão penianaa com carater in
nfiltrativo e pouco diferenciad
do. Ceratina ab
bundante. Arran
njo agrupado
200x

Figure 15 ‐ Lesão penianaa com infiltraçãão de vasos san
nguíneos. Aspeccto Epidermóide. HE. 400x.
Figure 15 ‐ Lesão penianaa com infiltraçãão de vasos san
nguíneos. Aspeccto Epidermóide. HE. 400x.

Figure 13 – Lesão peniana, pele com inffiltração tumoraal da gordura. HE. 40x
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Figure 16 - Lesão Peniana com atipia celular
intensa. HE 400x.

Figure 16 ‐ Lesão Penianaa com atipia celular intensa. HE. 400x.

metástases linfonodais recorrentes obtendo remissão completa e
estavam livres de doença 2 anos apos o tratamento em 33% dos
pacientes [6].
Avaliando a resposta da combinação de paclitaxel, ifosfamida e cisplatina, um outro estudo prospectivo fase II obteve
resposta objetiva em 50% em pacientes submetidos a quimioterapia neodjuvante em pacientes com estadiamento linfonodal
N2 ou N3 com aumento no tempo para progressão da doença e
sobrevida global dos pacientes [7].
Com os resultados aparentemente promissores de
alguns pequenos estudos que avaliaram a quimioterapia neodjuvante um estudo prospectivo multicêntrico europeu fase 2 foi
desenhado para tentar confirmar a eficácia da quimioterapia
neoadjuvante em 60% ou mais dos pacientes com doença localmente avançada ou metastática utilizando 3 ciclos de docetaxel,

cisplatina e 5-fluoracil. Os autores conseguiram resposta objetiva
em somente 38,5% dos casos e 65,5% dos pacientes apresentaram ao menos 1 efeito colateral grau III ou IV, sugerindo que estes
dados não eram suficientes para utilização de deste esquema de
neoadjuvancia em câncer de pênis localmente avançado ou metastatico [4].
Apesar da baixa prevalência em países europeus e EUA,
países em desenvolvimento como Brasil, Índia e países africanos ainda apresentam alta incidência de câncer peniano, com
uma grande porcentagem dos pacientes com tumores localmente
avancados [8], que possivelmente se beneficiariam de uma terapia neoadjuvnte para minimizar a morbidade da cirurgia e uma
provável melhora na sobrevida.
Baseado nas evidencias hoje disponíveis em relação a
neoadjuvancia para câncer peniano, países como Brasil e Índia
poderiam conduzir estudos clínicos prospectivos a fim de definir
qual melhor esquema de neoadjuvancia e quais pacientes se beneficiariam desta terapia.
Campanhas de prevenção do câncer de devem ser estimuladas por se tratar de um câncer em que a adoção de medidas de higiene, tratamento precoce de lesões pré-malignas e
circuncisão neonatal reduzem drasticamente a incidência destes
tumores, assim como facilitar o acesso a consultas urológicas de
homens em áreas de maior incidência de câncer peniano.
CONCLUSÃO
A quimioterapia tem indicação no tratamento paliativo
da doença metastática e pode ter um papel no tratamento neoadjuvante para doença localmente avançada, apesar de alguns
pequenos estudos mostrarem resultados satisfatórios da neoadjuvância ainda não existemestudos prospectivos e randomizados
nem nível de evidencia suficiente para indicar a neoadjuvância de
rotina para esta neoplasia.
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