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PARTE I 

1 INTRODUÇÃO  

 

Desde que em 1906 Chevassu, médico Francês, apresentara sua tese sobre seminomas 

testiculares e também Askanazy na Alemanha em 1907, primeiro médico a propor que uma célula 

totipotente indiferenciada poderia sofrer metamorfose e produzir os teratomas, vários outros autores 

posteriormente introduziram novos conceitos e conhecimento aos tumores de células germinativas. Da 

forma como conhecemos hoje, os tumores de células germinativas (TCG) são neoplasias benignas ou 

malignas derivados das células germinativas primordiais e que podem ocorrer em sítios gonadais ou 

extragonadais.  

Diferentemente dos pacientes adultos, a incidência dos sítios extragonadais excede a dos 

gonadais em pacientes menores de 15 anos de idade. Entretanto, na população entre 15 a 19 anos os 

tumores de localização de ovário e testículo são mais frequentemente encontrados. Os TCG são 

caracterizados por distintos achados clínicos e histológicos que influenciam o prognóstico. Por essa 

razão, sendo um grupo heterogêneo, é difícil generalizar o comportamento desses tumores. Várias foram 

as classificações histológicas utilizadas para a distinção dos TCG nos últimos anos.  

Os tumores germinativos representam 3,3% dos tumores malignos em crianças e adolescentes 

(<15 anos). A ocorrência anual é de 0,4 casos por 100.000 crianças abaixo de 15 anos para os tumores 

malignos e de 0,6 casos por 100.000 crianças incluindo os teratomas.  

Nos recém-nascidos, teratomas maduros e imaturos são os tumores mais encontrados (sexo 

masculino 0,9/100.000 e feminino 2,6/100.000. Na infância os tumores seio endodérmico são os mais 

frequentes e no adolescente os seminomas/disgerminomas.  

Quanto ao local primário, publicações em geral, colocando todas as faixas etárias em conjunto 

mostram em a região sacrococcígea a mais frequente (42%), seguido de ovário (29%), testículo (9%), 

mediastino (7%), SNC (6%), cabeça e pescoço (5%), retroperitônio (4%) e outros locais menos 

frequentes como vulva, vagina, estômago e retro faringe (3%). Ao dividir por grupos etários vemos que 

nos recém nascidos e lactentes as localizações mais frequentes são os tumores primários de localização 

sacral, vagina e cabeça e pescoço. Na infância, como ilustrada na Figura 1, ovário e testículo 

representam 50% dos tumores, sacrais 20% e tumores de SNC também 20% com menos frequência e 

próximo de 10% para cabeça-pescoço, mediastino, retroperitônio e urogenital. Na Figura 1, vemos 

também a distribuição dividida entre crianças e adolescentes, cortando a idade em 18 anos. 
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Figura 1. Representação esquemática dos locais primários dos TCGs de acordo com faixa etária 

apresentados por porcentagem e descritos recentemente na literatura. 

 

Fonte: Calaminus, 2016 Stark DP, Vassal G (eds): Tumors in Adolescents and Young Adults. Prog Tumor Res. Basel, 

Karger, 2016, vol 43, pp 115–127. [1] 

 

Somados os pacientes registrados até o momento em um dos 3 protocolos brasileiros (TCG-

91,TCG-99 e TCG-2008) pudemos verificar que 2018 pacientes foram registrados. Destes, a distribuição 

por local primário está abaixo apresentada na Tabela 1. Lembramos que a maioria dos serviços que 

cadastraram seus pacientes no Grupo Brasileiro-TCG da infância são de oncologia pediátrica; desta 

forma, acreditamos que muitos casos de teratomas podem não ter sido encaminhadas e também que os 

protocolos estavam abertos para tratamento dos tumores extracraneanos e portanto, os casos primários 

do SNC estão subestimados (34 pacientes). 
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Tabela 1- Distribuição de frequência e porcentagem dos pacientes com TCG e cadastrados em um dos 

protocolos brasileiros (TCG-91, TCG-99 ou TCG-2008) 

 

Local primário Frequência Porcentagem 

Testículo 261 25,6 

Ovário  425 41,7 

Sacrococcígeo 147 14,4 

Mediastino  57 5,6 

Retroperitônio 45 4,4 

Outros 39 3,8 

Vagina 10 1,0 

 

 

Antes dos anos 50, somente os pacientes com tumores germinativos estadio I foram curados 

cirurgicamente. Os demais faleciam por doença progressiva devido à falta de terapia sistêmica efetiva. 

Em 1956 Li et al[2], demonstraram a eficácia do metotrexate em pacientes com coriocarcinoma 

gestacional e em 1960, os mesmos autores utilizaram a combinação de metotrexate, clorambucil e 

actinomicina D e mostraram 20% de sobrevida em pacientes com TCG testiculares disseminados. A 

partir da década de 70, foram introduzidos agentes quimioterápicos mais efetivos para tratamento dos 

TCG e estudos com combinações desses agentes mostraram respostas significativas mesmo em 

doenças avançadas. As combinações quimioterápicas incluindo cisplatina representaram um dos 

maiores avanços no tratamento dos TCG.  

Muito embora as maiores casuísticas publicadas no passado fossem com pacientes adultos, 

recentemente vemos que grupos cooperativos pediátricos têm trazido resultados significativos e 

relevantes. Ao que nos consta, o primeiro estudo feito no Brasil com protocolo específico para TCG em 

pediatria deu inicio no Hospital do Câncer, A.C. Camargo em São Paulo com o protocolo VAB-6 

modificado. Em maio de 1991 iniciou-se no pais o 1° estudo cooperativo brasileiro (protocolo TCG-91) 

que trouxe também uma maior aproximação entre os centros de tratamento, além da contribuição à 

literatura internacional. O Protocolo TCG-91, em 1995 já nos mostrava resultados preliminares 

promissores para os casos avançados que receberam esquema com apenas duas drogas (cisplatina e 

etoposide). Foram registrados neste primeiro estudo cooperativo 115 pacientes pediátricos menores de 

18 anos de idade, oriundos de 15 instituições de diferentes estados brasileiros. Com a consolidação dos 

grupos cooperativos e com apoio da SOBOPE (Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica), o 2° 
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estudo TCG-99, também sob a mesma coordenação, foi iniciado em março de 1999 e mostrou maior 

número de crianças matriculadas e maior número de instituições que registraram seus casos. Houve uma 

maior aproximação entre o oncologista e cirurgião pediatras assim como maiores taxas de cura foram 

alcançadas; sempre com menor risco de complicação e sequelas, utilizando poucas drogas e período 

curto de tratamento. Foram matriculados 579 pacientes oriundos de 34 instituições no período de janeiro 

de 1999 a abril de 2009. Em maio 2009 iniciamos o terceiro estudo, TCG-2008 e que esta atualmente 

em uso nos país. Recentemente levamos a proposta para que em num futuro próximo seja iniciado um 

novo estudo através do GALOP (Grupo América Latina Oncologia Pediátrica) envolvendo vários países. 

Consideramos que nossa participação no cenário nacional e internacional seja de fato uma forma de 

contribuirmos para a melhora da sobrevida e qualidade de vida das crianças afetadas por estes tumores. 

Estudos cooperativos feitos com crianças e publicados na literatura estão citados em alguns 

artigos. Abaixo vemos nas Tabelas 2 e 3 alguns destes estudos. 
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Tabelas 2 - Estudos Internacionais cooperativos tratando crianças com TCG. Tabela extraída do artigo 
original. 
 

Publica

tion 

Eligibility/Age Protocol Treatment Outcome Comment 

Baranze
lli et al 

Ovarian secreting 
GCT/median, 12 years (range, 

3 months to 18 years) 

TGM 85 A: 10 μg/m2 × 5 D; C, 300 mg/m2 × 
5 D; V: 2 mg/m2 D 22 and D 23; B: 

15 mg/m2 D 22 and D 23; P: −100 

mg/m2 D 24 (three cycles) 

49 Patients from  
both studies; 5-year EFS,  

74%; OS, 85% 

Several regimens were 
explored, but there were too 

few patients per  

regimen to make  
significant conclusions TGM 90 V: 3 mg/m2 D 1 and 2; B: 15 mg/m2 

D 1 and 2; J: 400 mg/m2 D 3; A: 15 

μg/m2 D 22, 23, 24; C: 300 mg/m2 D 
22, 23, 24, CR + two cycles, if 

markers not normal after two cycles 

than second  

line below; P: 20 mg/m2 × 5 D; E: 

100 mg/m2 × 5 D;  

 
I, 1.8 g/m2 × days 

Schneid

er et al 

Medistinal secreting GCT MAKEI 

83/86 

For all MAKEI: E: 100 mg/m2 for 3 

D;  
P: 20 mg/m2 for 5 D; I: 1.5 g/m2 for 

5 D;  

V: 3 mg/m2 for 2 D; B: −15 mg/m2 
for 3 D as CI; 4 × PVB, surgery, 4 × 

PEI 

26 Patients secreting 

tumors  
(16 were < 10 years  

and 10 were > 10 years);  

5-year EFS, 87%; OS, 
87% 

The most important  

factor was resection;  
this group stresses  

that neoadjuvant therapycan 

improve resection 

MAKEI 
89 

3-4 × BEP, surgery, 3-4 × VIP 

MAKEI 
96 

3-4 × PEI, surgery, 1-2 × PEI 
 

Göbel 

et al 

Sacrococcygeal teratoma 

(malignant)/median, 17.4 
months (range, 7 to 119 

months) 

MAKEI 

83/86 

Doses as detailed above for MAKEI, 

4 × PVB, surgery, 4 × PEI 

66 Patients were 

evaluable;  
5-year EFS, 76%;  

OS, 81% 

 

Neoadjuvant therapy  

aided in resection 
MAKEI 

89 

3 × BEP, surgery, 3 × VIP 

Lopes 

et al 

IR/EG stage I/II, testis stage 

II, ovary I/II, and FIGO IC 

(latter would be stage III in 
COG) 

GCT-91 P: 20 mg/m2 × 5 D; E: 100 mg/m2 × 

5 D, two cycles,  if CR + two cycles 

of PE, < CR two cycles of: I, −1.5 
g/m2 × 3 D; V: 3 mg/m2 × 1 D; B: 15 

mg/m2 × 1 D 

5-year OS, 88.9%;  

54 CR after two cycles;  

5-year OS, −85.2%;  
17 < CR after two cycles,  

5-year OS, 56.8% 

This study included  

many dysgerminomas  

(low stage); it is known 
 that these patients  

respond well to less  

therapy 
 

HR/stage III/IV all sites GCT-91 HPE: P: 30 mg/m2 × 5 D; E: 120 

mg/m2 × 5 D,  
follow with three cycles of IVB 

5-year OS, 73.5%; 36 pts 

CR 
 after two cycles, 

5-year OS, 83.3%;  

17 pts < CR 
5 year OS, 58.8% 

PE is probably  

inadequate induction  
therapy; some patients  

will avoid bleomycin,  

but increased numbers  
may be exposed to  

ifosfamide and cisplatin 

NOTE. Secreting GCT refers to elevated tumor markers, usually α-fetoprotein.Abbreviations: A, actinomycin; B, bleomycin; 
BEP, bleomycin, toposide, and cisplatin; CI, continuous infusion; COG, Children's Oncology Group; CR, complete remission; 
D, day chemotherapy administered; E, etoposide; EFS, event-free survival; EG, extragonadal; FIGO, International Federation 
of Gynecology and Obstetrics; GCT, germ cell tumor; GCT-91, Brazilian pediatric GCT trial; HPE, higher than standard cisplatin 
and etoposide; HR, high risk; I, ifosfamide; IR, intermediate risk; J, carboplatin; MAKEI, German pediatric GCT trials; OS, 
overall survival; P, cisplatin; PE, cisplatin and etoposide; PEI, cisplatin, etoposide, and ifosfamide; PVB, cisplatin, vinblastine 
and bleomycin; TGM, French pediatric GCT trials; V, vinblastine; VIP, vinblastine, ifosphamide, and cisplatin. 

Fonte: Olson et al (2015) .[3] 
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Tabela 3. Apresentação dos diferentes esquemas de tratamento utilizados em pediatria para portadoras 

de TCG malignos e colocados em forma cronológica e publicados na literatura nas últimas décadas (*) 

Esquema 
Tipo tumor/período 

De tratamento 

Numero 

Pacientes 

Sobrevida 

Livre doença 

Ano 

publicação 
Autor 

VAC Ovário 

(1962-1977) 

21 81 1978 Cangir  

et al. 

PVB Gonadal, extra gonadal 

(1979-1987) 

16 87 1989 Mann  

et al. 

JEB Extragonadal 

(1986-1988) 

46 87 1990 Pinkerton 

et al. 

PVB Testículo 

(1982-1992) 

34 97 1994 Haas  

et al. 

EPO/VAC Gonadal, extragonadal 

(1987-1993) 

11 - 1996 Frazier  

et al. 

JEB Gonadal, extragonadal 

(1989-1995) 

19 68 1998 Mann  

et al. 

PEB Gonadal 

(1990-1995) 

140 93 2004 Rogers et 

al. 

HD-PEB Gonadal 

(1990-1996) 

67 94 2004 Cushing et 

al. 

VAB VI 

Modificado 

Gonada, extragonadal 

(1983-1986) 

21 42 2008 Lopes  

et al. 

EPO/VAC Gonadal, extragonadal 

(1987-1991) 

22 53 2008 Lopes  

et al. 

HD-PE  

(Protocolo TCG-91) 

  

 PEI 

(Protocolo TCG-99) 

4 ciclos BR 

6 ciclos PR 

Gonadal, extragonadal, 

(Grupo de alto risco) 

(1991-1998) 

   

Gonadal/extragonadal 

(Grupo de alto risco) 

(1999-2007) 

36 

  

  

  

 86 (BR) e 43 

(PR) 

83 

  

  

  

 62,5 (BR) 

73,4 (PR) 

2009 

  

  

  

 2016 

Lopes  

et al. 

  

  

 Lopes 

et al. 

  

V=O-Vincristina, A-Actinomicina D, C-Ciclofosfamida, P-Platiran, V-vimblastina, B-bleomicina, J-Carboplatina, E-etoposide, 

HD-High Dose=altas doses, BR= Bom Respondedor e PR= Pobre Respondedor.Fonte: Lopes 2011, Tese Livre Docência, 

USP-SP (*inclusão da publicação 2016 do protocolo TCG-99 à figura original publicada em 2011) [4]. 
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Os TCG são caracterizados por distintos achados clínicos e histológicos que influenciam o 

prognóstico. Por essa razão, sendo um grupo heterogêneo, é difícil generalizar o comportamento desses 

tumores. Os casos devem ser avaliados individualmente, levando-se em consideração a idade do 

paciente ao diagnóstico, o sítio anatômico do tumor, sua histologia e os níveis séricos dos marcadores 

biológicos. 

 

5.4   Experiência Brasileira com TCG na Infância 

 

Os TCG em crianças, apesar de raros, necessitam cada vez mais conhecimento e uniformização 

de conduta. Muito embora as maiores casuísticas publicadas no passado fossem com pacientes adultos, 

recentemente vemos que grupos cooperativos pediátricos têm trazido resultados significativos e 

relevantes.  No passado, tratamentos prolongados, extensivos e mutilantes foram propostos e descritos 

na literatura internacional tanto para pacientes adultos como pediátricos.  

No primeiro estudo feito no Brasil com protocolo especifico para TCG em pediatria, protocolo 

VAB 6-modificado, o período de duração de tratamento deste protocolo era de 102 semanas, radioterapia 

era indicada em caso de resposta parcial na ocasião da primeira reavaliação. Este estudo teve início em 

1983 e término em 1986 tendo sido registrado 30 pacientes (20 receberam quimioterapia com ou sem 

radioterapia e 10 cirurgias exclusiva).  

O segundo estudo uni-institucional também ocorreu no Hospital do Câncer no período de 1987 a 

abril de 1991 com o protocolo EPO/VAC[5] com tempo de duração de tratamento de 19 a 34 semanas 

dependendo da resposta do paciente após a reavaliação na semana 20. Foram registrados 35 pacientes 

(22 receberam quimioterapia, com ou sem radioterapia sendo que a radioterapia era indicada após a 

reavaliação na semana 20 para os casos considerados com resposta parcial). 

Em maio de 1991 o Hospital A.C.Camargo aderiu de forma sistemática ao protocolo cooperativo 

brasileiro TCG-91[6,7,8] e até 1997, 41 pacientes foram matriculados (31 destes tratados com 

quimioterapia; radioterapia não era indicada após a reavaliação mesmo para pacientes com resposta 

parcial e somente os pacientes recidivados receberam radiação). Neste protocolo TCG-91 o período de 

tratamento era de 14 a 23 semanas dependendo da resposta do paciente após a avaliação na semana 

10 (após o terceiro ciclo de cisplatina e etoposide).   

Resumidamente a sobrevida global em 5 anos (análise feita pelo método de Kaplan-Meier sendo 

a última atualização fevereiro de 2007) para os 73 pacientes que receberam quimioterapia mostrava 42,9 

 10,8% para o primeiro estudo, 53,9  11,4% para o segundo estudo e 80,6%  7,1% para o último 

período analisado (p=0,021) (veja curva abaixo). 
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Publicação recente com mais detalhes destes dados pode ser encontrada na literatura[9]. 

Representação esquemática destes resultados pode ser vistos na Figura 2, abaixo. 

 

Figura 2. Representação esquemática da sobrevida global pelo método de Kaplan-Meier dos 3 estudos realizados 

no Centro de Tratamento e Pesquisa, Hospital do Câncer, São Paulo no período de 1983 a 1997. 

 

Fonte: Lopes et al ,2008 [9] 
  

 
  

5.4.1 Protocolo TCG-91 

 

O primeiro estudo cooperativo brasileiro proposto através do protocolo TCG-91, no início, assim 

como outro protocolo descrito na literatura, orientava abordagem cirúrgica bastante mutiladora embora 

com tempo de tratamento mais curto e com a utilização de duas drogas (cisplatina e etoposide). A 

abordagem cirúrgica foi revista durante o andamento do protocolo e modificada 1 ano mais tarde e 

atualmente observamos que as crianças brasileiras tratadas com este protocolo foram pouco agredidas 

cirurgicamente e receberam período bastante curto de tratamento.  

A experiência adquirida com o 1° estudo cooperativo brasileiro (protocolo TCG-91) trouxe 

também uma maior aproximação entre os centros de tratamento, além da contribuição à literatura 

internacional. O Protocolo TCG-91, em 1995 já nos mostrava resultados preliminares promissores para 

os casos avançados que receberam esquema com apenas duas drogas (PE) [6,7]. Recentemente e com 

nova análise feita em março de 2007 e maior número de casos e maior tempo de acompanhamento 

podemos notar que as taxas de cura são semelhantes aos estudos internacionais [8,9] (que utilizavam 3 

drogas ou mais) tais como POG / CCG que não retiraram a bleomicina do esquema e mostram resultados 

TCG-91 

EPO/VAC 

Modified VAB-6  
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semelhantes aos nossos [5,10,11,1 2]. 

O protocolo cooperativo brasileiro TCG-91 iniciou-se em maio de 1991.Os objetivos eram:  

 Padronizar e orientar condutas terapêuticas empregando-se quimioterapia 

neoadjuvante nos tumores classificados como sendo de baixo e alto risco; 

 Avaliar índice de resposta com CDDP + VP16 com doses regulares e altas 

doses, para os pacientes considerados de baixo e alto risco respectivamente,  

 Estudar a frequência dos diferentes tipos de tumores de células germinativas 

utilizando-se classificação histológica padronizada e, 

 Avaliar resposta à radioterapia nos tumores refratários à quimioterapia. 

O protocolo sofreu duas modificações no período de 5 anos. A primeira ocorreu em setembro de 

1993 e se referia à agressividade cirúrgica. Pacientes com tumores ovarianos deixaram de ser 

submetidas à cirurgia radical que era constituída de ooforectomia bilateral, salpingectomia bilateral e 

histerectomia. Estes pacientes passaram a receber cirurgia conservadora e simplificada. Nos casos de 

pacientes com tumores não ovarianos a cirurgia de revisão só era indicada se persistência de marcadores 

aumentados ou imagens suspeitas após o 3º ciclo de quimioterapia. A segunda modificação foi em março 

de 1995. O paciente estadio IV passaram a receber ifosfamida desde o primeiro ciclo, juntamente com a 

cisplatina e o etoposide.  

Foram registrados neste primeiro estudo cooperativo 115 pacientes pediátricos menores de 18 

anos de idade, oriundos de 15 instituições de diferentes estados brasileiros. No Quadro 2, abaixo, 

podemos ver de forma esquemática a estratificação e dosagem dos quimioterápicos utilizados para os 

pacientes tratados no protocolo cooperativo brasileiro para tumores de células germinativas TCG-91. 
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Quadro 1. Representação esquemática do protocolo cooperativo brasileiro TCG-91 de acordo com a estratificação 
de grupos de risco e dosagens dos quimioterápicos para cada grupo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resultados recentes deste estudo foram obtidos após a última atualização feita em março de 2007 

e publicados recentemente[8]. Dos 115 pacientes matriculados foram excluídos 7 pacientes: 2 por erro 

diagnóstico, 3 por violação máxima e 2 por apresentarem tumores primários do sistema nervoso central 

e 106 foram analisados para sobrevida. Destes, 66 encontram-se vivos, 22 óbitos e 18 perdidos de 

informação. Nas tabelas III e IV abaixo pode-se ver as características deste grupo de pacientes assim 

como as análises de sobrevida global feitas em abril de 2007 com uma atualização do banco de dados 

em março de 2007. 

    Protocolo TCG-91 

 
Sem quimioterapia:  teratoma maduro, tumor testículo estadio I 

 

Baixo Risco (BR)   

Sacrococcígeo estadio I ou II; ovário estadio  Ic ou II (FIGO); testículo  estadio II   

 

Alto Risco (AR)  

Estadio III ou IV para todos os sítios primários 

 

Dosagens:  

 

BR:  cisplatina 20 mg/m2/dia x 5 dias + etoposide 100mg/m2/dia x 5/ (por 5 ciclos) 

 

AR:  cisplatina 30 mg/m2/dia x 5 dias + etoposide 120mg/m2/dia x 5 (por 5 ciclos) 

 

 

Seqüência de Tratamento: 

 

Para BR ou AR  3 ciclos de cisplatina/etoposide (PE);  

Se Resposta Completa (RC) + 2 ciclos adicionais de PE   

 

Para AR 3 ciclos de cisplatina/etoposide;  

se< RC, então 2 ciclos de:  

   Ifosfamida (1.5g/m2/dia x 3)   

   Velban (3mg/m2/dia x 1) 

   Bleomicina (15mg/m2/dia x 1) 

 

Seguidos de 3 ciclos adicionais de Ifo/Vb/Bleo em caso de RC ou RP 

 

Se progressão de tumor  saída do  protocolo 
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Tabela 4– Características dos pacientes matriculados no protocolo TCG-91 de acordo com sexo, 

idade, localização, tipo histológico, estadiamento, e valor do DHL ao diagnostico. 

  Protocolo TCG-91 

Variáveis Todos pts    # 106    

N (%) 

Com quimioterapia # 71      

N (%) 

Sexo Masculino 37 (34.9) 24 (33.8) 

Idade (anos)  

 12 

> 12 

 

82 (77.4) 

24 (22.6) 

 

49 (69.0) 

22 (31.0) 

Local Primário   

Testículo 22 (20.8) 12 (16.9) 

Ovário 45 (42.4) 32 (45.1) 

Sacrococcígeo 24 (22.6) 18 (25.4) 

Outros 15 (14.2) 9  (12.6) 

Histopatologia   

Seio Endodérmico 29 (27.4) 22 (31.0) 

Disgerminoma 14 (13.2) 10 (14.1) 

Outros Malignos 23 (21.7) 22 (31.0) 

Teratoma Puro 18 (16.9) - 

Teratoma Imaturo 22 (20.8) 17 (23.9) 

Estadiamento   

I 41 (38.7) 7 (9.9) 

 II 12 (11.3) 11(15.5) 

 III 37 (34.9) 37 (52.1) 

 IV 16 (15.1) 16 (22.5) 

DHL ao diagnóstico  

Normal 

Aumentado 

 

28 (84.8) 

5 (15.2) 

 

20 (80.0) 

5 (20.0) 

Fonte: Lopes et al, 2009. [8] 
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Tabela 5- Sobrevida Global em 5 anos para os pacientes tratados com o protocolo TCG-91 para os 
71 pacientes que receberam quimioterapia e para os pacientes considerados alto risco.  

 

Variaveis Quimioterapia  
# 71 

N (% OS) 

Alto Risco 
 # 53 

N (% OS) 

Masculino 24    70.8 21    66.7 

Feminino 47    83.0 p=0.565 32    81.3 p=0.627 

Idade (anos) 

 12 

> 12 

 

49      87.8  

22      59.1 p=0,007 

 

36    83.3  

17    58.8 p=0,066 

Gonadal 44    77.3 33    75.8 

Extragonadal 27    81.5 p=0.990 20    75.0 p=0.610 

 

S.Endodérmico 22    72.7 18    72.2 

Disgerminoma 10    80.0 7      71.4 

Outros malignos 22    81.8 17    82.4 

Teratoma Imaturo 17    82.4 p=0.926 11    72.7 p=0.711 

 

I+II 18    88.9 -        - 

III 37    83.8 37    83.8 

IV 16    56.3 p=0.025 16    56.3 p=0.042 

 

Não Metastático 28    85.7 11    81.8 

Fígado e/ou pulmão e/ou 

mistos 

18    61.1 18    61.1 

Linfonodos 25    84.0 p=0.096 24    83.3 p=0.265 

Grupo Risco 

Baixo 

Alto 

Quimioterapia 

PE                                      

PE+ IVB 

 

18     88.9 

53     75.5 p=0.127 

 

54     85.2 

17     58.8 p=0.003 

 

- 

- 

 

36    83.3 

17    58.8 p=0.017 

DHL ao diagn 

Normal 

Aumentado 

 

15      86.7  

5        20.0 p<0.001 

 

15   100.0  

5     20.0 p<0.001 

PE: Platiran + etoposide; IVB, ifosfamida, VIMBLASTINA e bleomicina 

Fonte: Lopes et al, 2009. [8] 
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5.4.2 Protocolo TCG-99 

 

         Com a consolidação dos grupos cooperativos e com apoio da SOBOPE, o 2° estudo TCG-

99, iniciado em março de 1999 mostrou maior número de crianças matriculadas, maior número de 

instituições que registraram seus casos. Houve uma maior aproximação entre os oncologistas pediatras 

e os cirurgiões pediatras assim como maiores taxas de cura foram alcançadas; sempre com menor risco 

de complicação e seqüelas, utilizando poucas drogas e período curto de tratamento. No protocolo TCG-

99 os objetivos eram: 

 Padronizar e orientar a conduta terapêutica, empregando-se somente cirurgia para os pacientes 

considerados baixo risco e quimioterapia nos pacientes classificados como sendo de risco 

intermédio e alto risco. 

 Análise de sobrevida e índices de recaída para os pacientes portadores de teratomas 

considerados Baixo Risco (BR) e que não receberiam quimioterapia 

 Avaliar o índice de resposta (remissão completa + remissão parcial) após 3 ciclos de 

quimioterapia com a combinação de CDDP/VP, usando-se doses convencionais, nos casos de 

risco intermédio (RI), considerando-se que os estadios III gonadais foram incluídos neste grupo 

(que no protocolo anterior eram considerados alto risco) 

 Avaliar o grau de resposta à combinação IFO/CDDP/VP nos pacientes de alto risco (AR) e 

comparar taxas de sobrevida com os pacientes estadio IV do estudo anterior (incluídos os E IV 

gonadais e III e IV extragonadais). 

 Reduzir de 5 para 3 dias o tempo de tratamento para cada ciclo, diminuindo o tempo de 

permanência no hospital (tanto para os casos que foram internados como aqueles que 

receberam os quimioterápicos de forma ambulatorial).  

            No Quadro 2, abaixo, podemos ver os critérios utilizados para a estratificação assim como as 

dosagens utilizadas de cada droga empregada. 
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Quadro 2. Representação esquemática do protocolo cooperativo brasileiro TCG-99 de acordo com a 
estratificação de grupos de risco e dosagens dos quimioterápicos para cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   Foram matriculados 579 pacientes oriundos de 34 instituições no período de março de 1999 a 

Junho de 2008. Resultados dos 480 pacientes avaliáveis foram publicados em 2016 (JCO 2016). 

Considerando local primário 126 eram primários de testículo (60 BR, 32 RI e 34 AR), 206 eram primário 

de ovário (80 BR, 97 RI e 29 AR), 73 Sacrococcígeo (35 BR, 5 RI e 33 AR); 23 mediastinal com 13 BR, 

1 RI e 9 AR; 22 retroperitoneal com 10 BR e 12 AR; 13 de cabeça e pescoço (2 parótida); 7 vagina e 8 

de outras localizações.    

          Foram considerados Baixo Risco e não receberam quimioterapia 213 pacientes, 138 foram 

tratados com Risco Intermédio e 129 como Alto Risco. A Sobrevida Global (SOB) e a Sobrevida Livre de 

    Protocolo TCG-99 
 

Baixo Risco (BR)Sem quimioterapia 
 

Teratomas maduros e imaturos  
Todos os tipos histológicos para os tumores de testículo estadio I  
Disgerminomas de ovário estadio I 
 

Risco Intermédio (RI)  
   

Sacrococcígeo estadio I ou II; ovarianos estadio I (não disgerminomas), estadio 
I ou II II, III e testiculares estadio III  

 
Alto Risco (AR)   

Extra gonadais estadios III ou IV e gonadais estadio IV  
 
 

Dosagens:  
 
 

RI: ( PE ) 

 Cisplatina35 mg/m2/dia x 3 dias +  

Etoposide170mg/m2/dia x 3 dias/21 dias x 4 ciclos 
 

AR: (PEI) 

 Cisplatina 35 mg/m2/dia x 3 dias +  

Etoposide 100mg/m2/dia x 3/ +  

Ifosfamida 2.5g/m2/dia x 3/ 21 dias x 4 ciclos 
   
  Se Resposta Parcial com persistência de imagens ou marcadores,  
   Retirar do estudo e discutir 
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Doença (SLE) foram respectivamente para os de Risco Intermediário e Bom Respondedores (n=126 e 

que receberam somente Cisplatina e VP16 em dose Standard)  de 90% e 88,6% e para os 12 pacientes 

do Risco Intermediário e respondedores pobres de 74,1% e 74,1%. Para os 86 pacientes de Alto Risco 

e Bons Respondedores (que receberam 4 ciclos de PEI) a SOB foi de 66,8% e SLE de 62,5% e para os 

43 respondedores pobres que receberam 6 ciclos de PEI foi de 74,8% e 73,4%. Análise estatística não 

mostrou diferença entre os pacientes de alto risco que receberam 4 ou 6 ciclos de PEI.    Nas Tabelas V 

(acima) e VI (abaixo), podemos ver estes dados com mais detalhes e a Figura 3 mostra as curvas de 

sobrevida de acordo com grupo de risco. 
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Tabela 6- Analise Kaplan Meyer -Sobrevida Livre de Eventos (estimativa em 10 anos) para 480 pacientes de 
acordo com sexo, idade, local primário, histopatologia, extensão da doença, metástases, esquema de 
quimioterapia e DHL ao diagnóstico 

 

GCT 99 Protocol 

Categoria Pacientes analisados (n=480) 
    n 10a-SG p 10a- SLE p 
Sexo Masculino 170 84.9 0.253 81.4 0.115 
  Feminino 310 89.5   87.0   
              
Idade (anos) ≤ 10 289 90.4 0.072 85.8 0.470 
  > 10 191 84.1   83.8   
              
Local primario Gonadal 332 91.4 0.003 87.9 0.010 

  Extragonadal 148 80.7   78.3   
              
  Testículo 126 88.0 0.027 82.6 0.013 
  Ovário 206 91.9   91.1   
  Sacrococcígeo  73 80.8   76.6   
  Outros  75 80.6   80.1   
              
Histologia SE 131 78.5 ≤0.001 72.6 ≤0.001 
  Germinomas   66 93.7   93.7   
  Outros  malignos  110 81.4   79.2   
  Teratomas 116 99.1   99.1   
  Teratomas Imaturos   57 91.0   86.8   
              
Estadio* I 219 92.8* ≤0.001 95.5* ≤0.001 
  II+III+IV 261 79.4*   76.5*   
              
  IV 97 70.2   65.5   
              
Metástases Não  344 92.8 ≤0.001 91.5 ≤0.001 
  Pulmão +/- outros   72 68.6   64.0   
  Fígado +/- outros  20 74.3   65.0   
  Linfonodos  44 85.9   81.6   
    
              

DHL diagnóstico Normal  158 94.1 ≤0.001 91.4 ≤0.001 
  Elevado 

 (≥1.5 acima normal) 
159 77.3   74.4   

              
Grupo Risco Baixo 213 98.5 ≤0.001 95.3 ≤0.001 
  Intermédio 138 88.6   87.4   
  Alto 129 69.6   66.0   

Fonte: Lopes et al, 2016.[13] 
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Figura 3- Sobrevida Livre de Eventos de acordo com grupo de risco para os 480 pacientes tratados com 

Protocolo TCG-99. BR- 213 pts (SLE 10 anos=95.3%), RI-138 pts (SLE 10 anos=87.4%), AR-129 pts 

(SLE 10 anos=66.0% (p<0.001) 

 
Fonte: Lopes et al, 2016. [13]. 
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Tabela 7-Análise dos fatores prognósticos que influenciam na sobrevida global e livre de doença para os 138 
pacientes de Risco Intermédio e 130 pacientes de Alto risco tratados no protocolo TCG-99 de acordo com sexo, 
idade, local primário, histopatologia, estadiamento, metástases, quimioterapia utilizada e valor DHL ao diagnóstico.  

Protocolo TCG 99 

Categoria             Risco Intermédio (n=138) Alto Risco (n=129)  

    N 10a-
SG 

P 10a- 
SLE 

P N 10a-
SG 

P 
  

10a-
SLE 

P 
 
  

Sexo Masculino 35 87.9 0.889 82.7 0.318 54 
  

64.6 
  

0.317 62.4 
  

0.433 

  Feminino 103 88.9   88.9   75 
  

73.5 
  

  68.9   

Idade (anos) 
  
  
 

≤ 10 54 90.3 0.593 88.7 0.777 73 
  

67.0 
  

0.650 64.8 
  

0.994 

> 10 84 87.5   86.6   56 67.1 
  

  67.1 
  

  

Local Primário Testículo 32 89.8 0.423 84.1 0.389 34 67.0 
  

0.336 
  

64.3 
  

0.153 

  Ovário 97 89.4   89.4   29 
  

82.3 
  

  82.3 
  

  

  Outros 9 75.0   75.0   66 
  

65.3 
  

  59.6 
  

  

  Gonadal 129 89.5 0.192 88.2 0.263 63 
  

74.1 
  

0.271 
  

72.8 
  

0.189 

  Extra gonadal     9 75.0   75.0   66 
  

65.3 
  

  59.6 
  

  

Histologia SE 45 79.5 0.132 77.7 0.097 62   69.9 ≤ 0.001 65.5 0.002 

  Germinoma 45 93.1   93.1     4 100.0   100.0   

  Outros tu malignos 44 92.5   90.6   58   71.1   68.4   

  Teratomas -     -   - -   -   

  Teratoma Imaturo 4 100.0   100.0     5 20.0   20.0   

Estadiamento* I 15 92.3* 0.659 92.3* 0.533 -         

  II+III   (IR)  
  

123 88.2*   86.8*     
  

  
  

    
  

  

  III           32 67.6 
  

0.772 
  

67.9 
  

0.626 

  IV - -   -   97 
  

70.2 
  

  65.5 
  

  

Metástase Não  100 89.6 0.697 89.6 0.208 32 
  

67.6 
  

0.821 
  

67.6 
  

0.647 
  

  Pulmão +/- outros -         71 68.1 
  

  64.0 
  

  

  Fígado+/- outros -         19 
  

72.9 
  

  63.2 
  

  

  Linfonodos 38 86.3   81.3   7 85.7   85.7   

Quimioterapia BR (4 PE) 126 90.0 0.112 88.6 0.187           

  PR (3 PE+3 IVB) 12 74.1   74.1             

  BR (4 PEI)           86 66.8 
  

0.331 
  

62.5 
  

0.174 

 PR (6 PEI)           43 
  

74.8 
  

  73.4 
  

  

                        

DHL ao 
diagnostico** 

Normal 47 95.6 0.057 95.6 0.033 30 
  

80.0 
  

0.278 
  

76.7 
  

0.213 

  Elevado (≥1.5 x 
normal) 

56 83.2   81.5   74 
  

65.8 
  

  62.2 
  

  

* Variáveis usadas para análise estatística** Análise realizada com os pacientes que os dados de DHL foram encontrados 

BR=Bom Respondedor; PR=Pobre Respondedor; PE(I)=` Cisaplatina + Etoposide (Ifosfamida); IVB (Ifosfamida+Vinblastina+Bleomicina) 

SG= Sobrevida Global (óbito) SLE=Sobrevida Livre de Eventos (óbito/recidiva/progressão) 

Fonte: Lopes et al, 2016. [13] 
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5.4.3 Protocolo TCG-2008 e análise conjunta dos 3 protocolos. Racional 
para proposta do novo protocolo TCG-GALOP-2017 com dados do 
Grupo Brasileiro e da literatura 

 
 Foram cadastrados, até o momento da escrita deste novo protocolo 330 pacientes embora alguns 

centros continuem enviando novos pacientes para cadastro, mesmo de forma retrospectiva. Enquanto 

no prococolo TCG-99 usamos estadiamento único para todos os sítios primários, no protocolo TCG-2008 

voltamos para estadiamento FIGO para os de ovário e COG para testiculares e extragonadais. Na tabela 

VII podemos mostrar os critérios utilizados para o estádio COG 

 

Tabela 8- Estadiamento de Testículo, Ovário e extragonadal segundo Estadiamento COG (Children’s 

Oncology Group). Tabela copiada do artigo original. 

Stage Staging Criteria 

 

Testis Extragonadal Ovary 

I Complete resection: 

high inguinal or  

high ligation scrotal 

orchiectomy and  

negative nodes 

Complete resection at 

any site  

with negative margins 

or coccygectomy  

for sacrococcygeal 

teratoma 

Limited to ovary (peritoneal evaluation should  

be negative), no clinical, histological, or  

radiographic evidence of disease outside ovary* 

II Trans-scrotal biopsy, 

microscopic disease 

 in scrotumor cord, or 

failure of serum tumor  

markers to normalize 

Microscopic residual, 

with lymph nodes  

Negative 

Microscopic residual, peritoneal evaluation  

negative, failure of serum tumor markers to normalize 

III Retroperitoneal lymph 

node involvement,  

but no visceral or 

extra-abdominal 

involvement 

Lymph node 

involvement, gross 

residual 

 disease, or biopsy 

only 

Lymph node involvement, metastatic nodule,  

gross residual disease or biopsy only,  

contiguous visceral involvement (omentum,  

intestine, and bladder), peritoneal evaluation positive  

for malignancy 

IV Distant metastases, 

including liver 

Distant metastases, 

including liver 

Distant metastases, including liver 

*The presence of gliomatosis peritonei does not result in a stage change 

Fonte: Olson et al (2015) .[3] 

 

 No protocolo TCG-99 foram considerados de Risco Intermédio pacientes com tumor primário de 

Ovário estadios I, II e III (exceto disgerminoma EI) e testículo II-III e extragonadal I-II; no protocolo TCG-

2008 primarios de ovário estadio Ic, II a-c, e E III a-b, testículo II e III e extragonadal II (não tratando mais 

os estadios I extragonadais). A dose de cisplatina e etoposide para os Risco Intermédio foi a mesma nos 

protocolos TCG-99 e TCG-2008.  

 Para os pacientes de Alto Risco no TCG-99 tratamos os estadio IV de ovário e IV de testículo e 

III e IV extragonadais e no TCG-2008 ovário IIIc e IV, testículo IV e extragonadal III e IV. Aumentamos a 

dose da cisplatina no TCG-2008 mantendo as doses de etoposide e ifosfamida. Ao avaliar a sobrevida 

dos pacientes de Alto Risco do TCG-99 e 2008 comparamos os respondedores bons e respondedores 
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pobres dos 2 protocolos pudemos constatar que não houve significância estatística entre elas, ou seja, 

não houve diferença no TCG-99 tratar com 4 ou 6 ciclos de PEI ou no TCG-2008 com 4 ciclos de PEI ou 

3 PEI + 3 TIPS.  

 Mesmo assim nos perguntamos por que ao olhar os pacientes de Alto Risco (somados os Bons 

e Pobres Respondedores) nos 3 protocolos e a Sobrevida Global vimos que para os 51 pacientes (TCG-

91) a SOB em 5 e 10 anos foi de 82,3 % e 82,3%, respectivamente; no TCG-99 (136 pacientes) foi de 

70,5% e 68,5%, respectivamente e nos 111 pacientes AR do TCG-2008 foi de 83,2% e 83,2%, 

respectivamente. Acreditamos que isso se deve porque no TCG-99 os estadios III ovário foram tratados 

como RI (e por isso menos pacientes no TCG-99 que no TCG-2008) e no último protocolo os estadios III 

de ovário foram tratados com AR e como um grande número deles é abaixo de 11 anos, talvez esse 

tenha sido o motivo para elevar as taxas de sobrevida.  

 Quando comparamos o perfil de pacientes matriculados nos 3 protocolos identificamos 1018 

pacientes cadastrados. De acordo com histologia 253 eram tumores de Seio Endodérmico, 141 

Disgerminoma, 53 Outros Malignos (Carcinoma Embrionário, Coriocarcinoma), 227 Teratoma Puro, 121 

Teratoma Imaturo, 177 Tumor misto e em 44 os dados estavam incompletos não permitindo saber se 

eram TCG mistos ou Teratomas Mistos. Abaixo podemos avaliar as características dos pacientes 

matriculados em um dos 3 protocolos brasileiros e a comparação entre eles de acordo com local primário, 

grupo de risco e estadiamento nas Tabelas 9, 10 e 11 respectivamente. 
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Tabela 9- Distribuição em número e porcentagem dos pacientes cadastrados nos 3 estudos brasileiros 
de acordo com local primário 

Sítio Primário  TCG 91 TCG 99 TCG 2008 

Ovário (422) 44 (41,9%) 238 (48,7%) 140 (45,9%) 

Testículo (261) 22(20,9%) 141(28,8%) 98(32,1%) 

Sacrococcígeo (147) 25(23,8%) 82(16,8%) 40(13,1%) 

Mediastino(56) 2(1,9%) 27(5,5%) 27(8,8%) 

Outros (129) 12 92 25 

Total 105 580 330 

 
 
 
Tabela 10- Distribuição em número e porcentagem dos pacientes cadastrados nos 3 estudos 
brasileiros de acordo com grupo de risco  

Grupo de Risco  TCG 91 TCG 99 TCG 2008 

Baixo (425) 34(32,3%) 224(40,8%) 167(53,9%) 

Intermediário (118) 17(16,1%) 69(12,5%) 32(10,2%) 

Alto (421) 54(51,4%) 255(46,5%) 112(36%) 

Sem informação 0 32 19 

Total 105 580 330 
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Tabela11- Distribuição em número e porcentagem dos pacientes cadastrados nos 3 estudos brasileiros 
de acordo com estádio 

Estádio  TCG 91    TCG 99 TCG 2008 

I (445) 40(38%) 228(41,6%) 177(55,8%) 

II (87) 11(10,4%) 59(10,7%) 17(5,3%) 

III (248) 38(36,1%) 147(26,8%) 63(19,8%) 

IV (190) 16(15,2%) 114(20,8%) 60(18,9%) 

Sem Info 0 32 13 

Total 105 580 330 

 

Para os pacientes considerados de Risco Intermediário analisamos a sobrevida em 5 e 10 anos 

para os 3 protocolos sendo no TCG-91 (n=18 pacientes) a sobrevida (SOB) foi de 82,6 %(5 anos) e 

82,6% (10 anos). No TCG-99 (n=123 pacientes) 87% e 87% respectivamente e no protocolo TCG-2008 

(n=34) 93,3% e 93,3%.  

Para os pacientes de Alto Risco fizemos a análise somando os pacientes dos 3 estudos para 

permitir dividi-los em pacientes estadio III (n=128) e SOB em 5 anos de 84,4% e 83% em 10 anos e 

pacientes estadio IV (n=171 pacientes) com SOB em 5 anos de 72,4% e 68,8% em 10 anos. Vale 

ressaltar que tivemos uma recidiva tardia de um adolescente com TCG sacral estadio IV que recaiu 15 

anos após o primeiro tratamento; isso talvez explique a diferença entre 5 e 10 anos para os estadio IV 

pois, como sabemos, dificilmente há recaídas tardias em TCG e geralmente a sobrevida de de 5 e 10 

anos costumam manter-se iguais. 

 

Idade e tumor gonadal como fator de prognóstico 

 

 Consideramos importante analisar os tumores gonadais de acordo com a idade uma vez que em 

um estudo recente publicado pelo MaGIC (Malignant Germ Cell International Colaboration: Estados 

Unidos -COG e Reino Unido). Neste estudo o grupo criou um modelo de expectativa de cura utilizando 

os principais fatores prognósticos (idade, estádio, histologia, protocolo utilizado e estimativa em 
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porcentagem de sobrevida livre de doença a longo prazo. Em 519 pacientes estudados mostraram que 

os fatores relacionados à pior sobrevida livre de doença a longo prazo forma estadio IV, Idade > 11 anos 

e tamanho do tumor. Alfa feto proteína > 10.000 foi associada a pior resposta e a histologia de Seio 

Endodérmico foi associada ao melhor subtipo histológico de bom prognóstico (excluído do estudo os 

teratomas pois estes não receberam quimioterapia). Também neste estudo os autores mostraram que 

para os tumores ovarianos, os estadio IV menores de 11 anos a sobrevida foi semelhante a sobrevida 

dos pacientes de ovário estadio III. Abaixo, nas Tabelas XI e XII apresentamos dados do MaGIC que 

consideramos importante para ilustrar os critérios acima descritos. 

 

Tabela 12- Modelo prognóstico de cura para os TCGs (N=519) analisados pelo MaGIC. Tabela copiada 
do artigo original. 

 
Characteristic Estimated Log-Odds Ratio* P 

Tumor site   

    Testicular —  

    Ovarian −0.83 < 

.001† 

    Extragonadal −1.97  

Extent of disease, stage   

    II to III —  

    IV −1.02 .001‡ 

Age at enrollment, years   

    < 11 —  

    ≥ 11 −1.72 < 

.001‡ 
 
*Log-odds ratios < 0 indicate characteristics associated with decreased probability of cure; log-odds ratios > 0 indicate characteristics 
associated with increased probability of cure. 
†P value associated with the statistical test that the log-odds of cure is 0 for both ovarian and extragonadal sites. 
‡P value associated with the statistical test that the log-odds of cure associated with the particular value of the characteristic is 0. 

Fonte: Frazier .[14] 
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Tabela 13Valores preditivos dos TCGs gonadais baseados em idade e estadiamento utilizando modelo 
estimado de sobrevida livre de doença a longo prazo. Tabela copiada do artigo original. 
 

Group Cure Model 

 
No. of Patients Predicted LTDF Survival 

(%) 
95% CI 

(%) 
Patients age < 11 years with stage II to III 

testicular tumors 
28 99 96 to 100 

Patients age < 11 years with stage II to III 

ovarian tumors 
49 97 93 to 99 

Patients age < 11 years with stage IV testicular 

tumors 
17 96 91 to 99 

Patients age ≥ 11 years with stage II to III 

testicular tumors 
22 93 84 to 97 

Patients age < 11 years with stage IV ovarian 

tumors 
8 92 83 to 96 

Patients age < 11 years with stage II to III 

extragonadal tumors 
129 91 86 to 94 

Patients age ≥ 11 years with stage II to III 

ovarian tumors 
75 85 77 to 91 

Patients age ≥ 11 years with stage IV testicular 

tumors 
25 83 67 to 91 

Patients age < 11 years with stage IV 

extragonadal tumors 
124 79 71 to 84 

Patients age ≥ 11 years with stage IV ovarian 

tumors 
9 67 49 to 80 

Patients age ≥ 11 years with stage II to III 

extragonadal tumors 
21 65 48 to 78 

Patients age ≥ 11 years with stage IV 

extragonadal tumors 
12 40 24 to 56 

Poor-Risk Group IGCCC 

 
No. of Patients 4-Year Kaplan-Meier 

EFS (%) 
95% CI 

(%) 
Both sexes age > 11 years (all sites) 65 74 61 to 83 

Boys age > 11 years (all sites) 27 57 36 to 74 

Boys age > 11 years (testicular site) 15 80 50 to 93 

Boys age > 11 years (extragonadal site) 12 50* 21 to 74 

Abbreviations: EFS, event-free survival; IGCCC, International Germ Cell Consensus Classification; LTDF, long-term disease 
free. 
*3-year EFS is used here because longest follow-up in this category was 3.5 years. 

Fonte: Frazier.[14] 

 

                  Com este mesmo racional, decidimos por fazer uma análise de sobrevida e selecionar os 

nossos pacientes estadio IV gonadais abaixo e acima de 11 anos e o que vimos foi que os pacientes 

menores de 11 anos apresentaram sobrevida em 5 anos de 87,9% e os acima de 11 anos foi de 68,5% 

com análise de significância estatística entre eles. A sobrevida destes pacientes abaixo de 11 anos foi 

semelhante aos pacientes com tumores gonadais do Risco Intermédio que mostrava 90,9% de sobrevida 
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em 5 anos.  Com esses dados passamos a discutir para o futuro protocolo TCG-GALOP 2017 a idade 

para os gonadais estadio IV e este será também um critério de estratificação.  

 Outro dado importante para destacar foi sobre os pacientes de ovário, olhamos os pacientes de 

estadio I no protocolo TCG-2008. Neste protocolo os pacientes Ia e Ib não foram tratados com 

quimioterapia independente do tipo histológico. Foram eles 10 pacientes estadio I (3 Teratomas Puros, 

sem recidiva; 1 Teratoma Misto, sem recidiva) e 6 Disgerminomas estadio Ic sem recidivas e tratados por 

serem Ic sendo que e 5 receberam PE e 1 paciente com resposta pobre recebeu PE + IVB). No protocolo 

TCG-99 não dividíamos os pacientes com tumor ovário pelo estadiamento da FIGO em a, b ou c porque 

estadiávamos de outra forma e neste protocolo TCG-99 os teratomas e disgerminomas não eram tratados 

com quimioterapia. Neste protocolo foram registrados 92 pacientes estadio I de ovário e destes, 8 

receberam quimioterapia e não recidivaram (2 seio endodérmico, 4 Carcinoma Embrionário, 2 Mistos); 

50 foram teratomas maduros (sem recidiva), 16 imaturos (2 recidivas e resgatados e vivos) e 13 

disgerminomas que não receberam quimioterapia sendo 1 recidiva com progressão e óbito. 

 

DHL e Teratomas Imaturos como fatores de prognóstico 

 

 O papel do DHL na experiência brasileira com TCG na infância evidenciou tratar-se de forte 

marcador de prognóstico. No protocolo TCG-91 seu papel foi identificado em análise univariada (JCO 

2009) e no protocolo TCG-99 este marcador seguiu mostrando seu papel de prognóstico seja em análise 

univariada (Tabela 6 e Tabela 7) ou como fator independente quando colocado em modelo de análise 

com múltiplas variáveis (Tabela 14). (JCO-2016).  

 Na tabela 14 abaixo, podemos ver claramente o papel do DHL em análise multivariada dos 

pacientes tratados com protocolo TCG-99. Vimos por exemplo ser altamente significativo que para todos 

os pacientes que tínhamos os valores de DHL para serem analisados (n=158 pacientes) um risco 

aumentado de 2,8 vezes maior quando DHL era acima de 1.5 vez em relação ao valor normal e 2,7 maior 

risco para os de Alto Risco (n=73 pacientes estudados) ou os de Alto Risco estadio IV (n=56 pacientes 

estudados). Os casos de Teratomas Imaturos que apresentavam metástases e foram tratados com 

quimioterapia também se mostraram péssimos respondedores. Neste modelo de análise multivariada, 

quando estes tumores imaturos do grupo de Alto Risco e também dos IV de AR, quando comparados 

com tumores de seio endodérmico mostramos que o fato da histologia ser teratoma imaturo é fator 

independente de péssimo prognóstico com 11 vezes maior risco tanto para todo grupo AR ou mesmo 

para AR estadio IV com significância estatística comprovada.  
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Tabela 14- Análise Multivariada com Sobrevida Livre de Doença no modelo de Cox de acordo com grupo 
risco, sexo, idade, DHL ao diagnóstico, e histologia e sua razão de risco associados à significância 
estatística do mesmo 

      Sexo* DHL* Idade* Histologia* 

  Total 
analisado 
  

Evento Feminino Elevado > 10 Outros 
Malignos 

Germinoma Teratoma 
Imaturo 

Teratoma 

Total n=315 n=52 n=195 n=158 n=136 n=81 n=43 n=25 N=43 

(SLE)                   

HR**     1.194 2.896 1.414 0.617 0.126 1.039 0.070 

Significância     0.537 0.002 0.245 0.142 0.006 0.939 0.009 

Int. 
Confiança 
95%  

    0.680-
2.094 

1.496-
5.608 

0.788-
2.538 

0.323-
1.175 

0.029-0.555 0.390-
2.767 

0.009-0.517 

                    

Alto Risco n=103 n=34 n=57 n=73 n=46 n=43 n=2 n=4   

(SLE)                   

HR**     0.982 2.767 0.949 1.091 - 11.358   

Significância     0.961 0.053 0.905 0.836 - 0.003   

95% IC     0.469-
2.055 

0.986-
7.761 

0.400-
2.250 

0.479-
2.486 

- 2.236-
57.696 

  

                    

Alto Risco  
Estadio IV 

n=78 n=30 n=36 n=56 n=45 n=41   n=4   

(SLE)                   

                    

HR**     0.982 2.767 0.949 1.091   11.358   

Significância     0.961 0.053 0.905 0.836   0.003   

                    

* Parâmetro que foi considerado standard = 0 para comparar com os demais parâmetros na mesma categoria 
:Sexo=Masculino, DHL= normal, Idade ≤ 10 anos, Histologia= Tu SE 
** HR - Hazard Ratio = Razão de Risco 
Apontamos em negrito quando mostramos significância estatística comprovada para a razão de risco estudada 

Fonte: Lopes et al, 2016[13] 
 

 

Quando colocamos todos os pacientes de Alto Risco tratados em um dos 3 protocolos brasileiros 

e estudamos os pacientes estadio IV e avaliamos o papel deste marcador relacionado à resposta após o 

segundo ciclo de quimioterapia (considerando os resultados como normais ou aumentados), pudemos 

constatar com um bom marcador e o seu papel da resposta à quimioterapia, O segundo ciclo de 

quimioterapia foi considerado como um bom momento para avaliar resposta e dividir os pacientes em 

Bons Respondedores e Respondedores Pobres. 

 

 

 



 

37 

 

Figura 4- Curva de Sobrevida Livre de Doença utilizando como parâmetro os valores de DHL considerados como normal 
ou aumentado (apontados pelo médico de origem) seguida do valor de significância e número de pacientes e número de 
eventos em cada curva 

 
 

 QUI-QUADRADO DF SIG. 

Log Rank (Mantel- Cox) 5.053 1 .025 

 

Teste de igualdade de distribuição de sobrevivência para os  diferentes níveis.  

DHL após 2° ciclo QT. 

DHL após 2ºciclo 

QT  

N total N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentage

m 

Normal 31 4 27 87.1% 

Aumentada 22 8 14 63.6% 

Geral 53 12 41 77.4% 

 

 

Papel da velocidade de queda da alfafeto proteína e B.HCG como fator de 
prognóstico 

  

              Quando colocamos todos os pacientes de Alto Risco tratados em um dos 3 protocolos brasileiros 

e estudamos os pacientes estadio IV e avaliamos o papel da Alfa feto proteína ao diagnóstico e 
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estabelecendo o valor em > ou < que 10.000 não notamos este valor como um marcador de prognóstico 

para os nossos pacientes pediátricos. Alguns estudos em adultos apontam para este marcador e com 

este valor de corte como marcador, inclusive dentro dos modelos de escore de prognóstico.  

 

Figura 5- Curva de Sobrevida Livre de Doença utilizando como parâmetro os valores de DHL seguida do 

valor de significância e número de pacientes e número de eventos em cada curva. 

 

 

 

 

 Qui-quadrado DF Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) .082 1 .774 

 

Teste de igualdade de distribuições de sobrevivência para os diferentes níveis. Marcador - Alfa feto 

ao diagnóstico (valor em ng/ml). 

 

Marcadores - Alfa 

feto proteína ao 

diagnostico 

N total N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentag

em 

<10000 80 21 59 73.8% 

>=10000 110 27 83 75.5% 

Geral 190 48 142 74.7% 
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   Entretanto, quando pensamos em valor de queda do marcador após o segundo ciclo de 

quimioterapia utilizamos uma fórmula para avaliar esta resposta sendo tais como (M0-M2)/M0 ou seja 

valor ao diagnóstico – valor após segundo ciclo dividido pelo valor ao diagnóstico. Após definido estes 

valores utilizamos através da Curva ROC qual seria o valor onde teríamos melhor especificidade e melhor 

sensibilidade. Assim, utilizamos um valor de 0,9890. Abaixo mostramos a curva de sobrevida e os dados 

que ilustram esta análise e o valor do papel da Alfa feto proteína após segundo ciclo de quimioterapia. 

  

 

Figura 6- Curva de Sobrevida Livre de Doença utilizando como parâmetro os valores de alfa feto proteína 

extraídos de uma fórmula que leva em conta os valores ao diagnóstico e após o segundo ciclo de 

quimioterapia e a partir deste valor foi extraído pela Curva ROC (como tendo a melhor especificidade e 

sensibilidade) um número que calculamos a curva de sobrevida como sendo acima ou abaixo deste valor; 

seguida do valor de significância e número de pacientes e número de eventos em cada curva.  
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 Qui-quadrado df Sig. 

Log Rank 

(Mantel-Cox) 

4.129 1 .042 

Teste de igualdade de distribuições de sobrevivência para os 

diferentes níveis. Diferença alfa feto proteína (M0-M2) /M0. 

 

Diferença 

alfafeto (M0-

M2) /M0  

N total N de 

eventos 

Censurado 

N Porcent

agem 

<0,9890 55 17 38 69.1% 

>=0,9890 29 3 26 89.7% 

Geral 84 20 64 76.2% 

 
 

Com o mesmo racional de encontrar na Curva ROC que utilizamos para alfa feto proteína, 

fizemos o mesmo para B-HCG e encontramos um valor que indicava o papel do marcador ao diagnóstico 

e após 2 ciclos de quimioterapia; o valor encontrado foi de  20,58 e ao analisar a curva de sobrevida livre 

de eventos para os pacientes estadio IV de AR (de todos os 3 protocolos) pudemos constatar que 

também a B.HCG tem seu papel prognóstico como marcador de resposta à quimioterapia, como pode 

ser vista abaixo na Figura 7.  
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Figura 7- Curva de Sobrevida Livre de Doença utilizando como parâmetro os valores de B-HCG 
considerados como abaixo ou acima do valor estimado pela Curva ROC como tendo a melhor 
especificidade e sensibilidade seguida do valor de significância e número de pacientes e número de 
eventos em cada curva 

 
 
 
 

 Qui-

quadrado 

df Sig. 

Log Rank (Mantel-

Cox) 

14.486 1 .000 

Teste de igualdade de distribuições de 

Sobrevivência para os diferentes níveis de BHCG 

após o 2º ciclo (valor em um/ml). 

 

BHCG após o 2º 

ciclo Qt (valor em 

um/ml). 

N total N de 

eventos 

Censurado 

N Porcentag

em 

<2,05 50 7 43 86.0% 

>=2,05 26 13 13 50.0% 

Geral 76 20 56 73.7% 
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Abaixo vemos na Figura 8, copiada do artigo original, as estratégias propostas pelo MaGIC 

(Malignant Germ Cell International Colaboration) baseados nos estudos realizados utilizando os 

pacientes tratados em diferentes protocolos americanos e ingleses. 

 
Figura 8- Estratégias propostas para subdivisão em grupos de risco de acordo com idade, local primário, 
estadiamento e protocolo proposto baseados em estudos feitos pelo MaGIC e estudos com adultos. 
Figura copiada na íntegra do artigo original.  
 

 
 
 
 
Potential strategies for future treatment of malignant extracranial germ cell tumors on the basis of risk stratification from Malignant 

Germ Cell International Collaborative (MaGIC) pediatric data set and adult germ cell studies. The MaGIC data set will be expanded 

and analyzed. In addition, all studies will emphasize coordination of the collection of tumor material for biologic studies. BEJ, 

carboplatin, etoposide, and bleomycin (administered once per week); BEP, cisplatin, etoposide, and bleomycin (administered once 

per week); CCLG, Children’s Cancer and Leukemia and Cancer Group; COG, Children’s Oncology Group; GOG, Gynecology 

Oncology Group; IGCCC, Interna- tional Germ Cell Consensus Classification; JEb, carboplatin, etoposide, and bleomy- cin only with 

cycle; PEb, cisplatin, etopo- side, and bleomycin only with cycle; TIGER, Randomized Phase III Trial of Initial Salvage Chemotherapy 

for Patients with Germ Cell Tumors. 

Fonte: Olson et al (2015) ..[3] 
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Tabela 15- Proposta de estratificação de risco feita pelo MaGIC utilizando estadiamento COG e 
IGCCCG. Tabela copiada do artigo original. 

 
 

 

Fonte: Shaikh 2016[15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thelancet.com/oncology%20Vol%2017%20April%202016
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2.  HISTOGÊNESE E HISTOPATOLOGIA  

 

 As células germinativas são pluripotentes e dão origem a tecidos embrionários e extra- 

embrionários. Na quarta semana embrionária as células germinativas migram do saco vitelino em direção 

à parede posterior do intestino primitivo até a crista genital. Se, por razões ainda não conhecidas, as 

células não completarem a migração, geralmente próximo as linhas médias poderão dar origem a 

tumores em áreas extragonadais, ou seja, sacrococcígeos, retroperitoneais, mediastinais, cervicais ou 

cerebrais. 

 Por esta razão, os tumores podem apresentar localização gonadal ou extragonadal e o tipo 

histológico dependerá do grau de diferenciação celular. Esses tumores poderão ser benignos ou 

malignos. Se malignos, são divididos em dois grandes tipos histológicos: seminomatosos e não 

seminomatosos. 

 Em 1907, Askanazy foi o primeiro médico a propor que uma célula totipotente indiferenciada 

poderia sofrer metamorfose e produzir os teratomas[16]. Vários outros estudos clinicopatológicos 

realizados nesses anos subseqüentes deram suporte a essa teoria. Um dos trabalhos que mostraram a 

origem de células germinativas para os tumores de testiculares veio da demonstração de que carcinomas 

in situ intratubulares pré-invasivos foram chamados de células germinativas atípicas. Essas células 

atípicas diferem das células germinativas normais quanto a tamanho, padrão de cromatina, elevação do 

índice de DNA e índice mitótico. Este estudo foi realizado em portadores de TCG de que apresentavam 

testículo criptorquídico e ectópico.  

 Como a transformação maligna pode ocorrer em vários níveis da histogênese, com a célula 

germinativa já diferenciada ou ainda pluripotente (Figura 9), os TCG também podem ser de vários tipos 

histológicos, de acordo com o grau de diferenciação celular (Quadro 3). 
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Figura 9- Modelo de Teilum que define histogenes para os TCG e associação dos subtipos histológicos 

com marcadores séricos. Figura copiada do artigo original. 

 

Fonte: Shaikh 2016[15] 

 

 

 

 

 

http://www.thelancet.com/oncology%20Vol%2017%20April%202016
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2.1 HISTOGÊNESE DOS TCG 

 

 

                  Várias são as classificações histológicas utilizadas para a distinção dos TCG. Para efeito de 

uniformização da nomenclatura, utilizaremos a classificação proposta pela Organização Mundial da 

Saúde (WHO) e a subclassificação proposta pelo Instituto de Patologia das Forças Armadas (AFIP) 

apresentada abaixo. 

I-   Germinoma (testículo= seminoma/ovário= disgerminoma/ extra gonadal=germinoma) 
II-  Tumor de seio endodérmico 
III- Carcinoma embrionário 
IV-  Coriocarcinoma 
V-   Combinação I-IV(= TCG misto) 
VI-  Teratoma 
  A- Maduro 
  B- Imaturo, graus 1- 3 
  C- Maduro ou imaturo combinados com neoplasias do grupo I a IV 

Quadro 3 – Classificação histológica dos TCG, de acordo com o sítio primário 
 

Ovários 

Disgerminoma 
Tumor de seio endodérmico 
Teratoma 
Maduro 
Imaturo 
Maligno 
Carcinoma embrionário 
Outros (coriocarcinoma, teratoma, gonadoblastoma) 
 
Testículos 

Tumor de seio endodérmico 
Seminoma 
Carcinoma embrionário 
Outros (coriocarcinoma, teratoma, gonadoblastoma) 
 
Extragonadais 

Teratoma 
Maduro 
Imaturo 
Maligno 
Germinomas 
Tumor de seio endodérmico 
Carcinoma embrionário 

Fonte: Machado & Lopes, 2003[[17] 
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3 INCIDÊNCIA e LOCALIZAÇÃO  

 

 Os tumores germinativos representam 3,3% dos tumores malignos em crianças e adolescentes 

(<15 anos). A ocorrência anual é de 0,4 casos por 100.000 crianças abaixo de 15 anos para os tumores 

malignos e de 0,6 casos por 100.000 crianças incluindo os teratomas. 

 Em análise epidemiológica de 1442 casos, Schneider e cols. [18] identificaram uma distribuição 

bimodal em relação à idade, com um primeiro pico durante a infância (ao redor de dois anos) e um 

segundo pico após o início da puberdade.  

 Em relação ao sexo, nesta mesma análise, observou-se uma distribuição simétrica abaixo de 5 

anos e um predomínio do sexo feminino acima de 5 anos. 

 Houve uma correlação clara entre o tipo histológico e idade, sexo e localização. Os teratomas 

constituem o subtipo histológico mais frequente entre os < 5 anos, seguido de tumor de seio endodérmico, 

(27,3%), germinomas (18,3%), tumores mistos (12,7%), coriocarcinoma (2,2%) e carcinoma embrionário 

(2,2%). 

 A distribuição anatômica dos TCG na infância mostra que a maioria ocorre em região 

sacrococcígea (42%), seguido de ovário (29%), testículo (9%), mediastino (7%), SNC (6%), cabeça e 

pescoço (5%), retroperitônio (4%) e outros locais menos frequentes como vulva, vagina, estômago e 

retrofaringe (3%). 

 Quando todos os casos de TCG do grupo brasileiro foram analisados em conjunto (TCG-91 + 

TCG-99 + TCG-2008) pudemos correlacionar a idade e tipo histológico, idade e sítio primário, histologia 

e sítio primário. O total de crianças registrada foi de 1018 casos, entretanto algumas informações em 

algumas variáveis não foram preenchidas. Nas figuras abaixo vemos as análises cruzando algumas 

variáveis (com os dados que tínhamos). Na Figura 10 vemos os dados relacionado local primário e 

histologia; na Figura 11 local primário e faixa etária e etária na Figura 12 faixa e local primário. Associados 

às figuras abaixo mostramos também os números absolutos apontados em cada variável estudada. 
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Figura 10- Representação esquemática dos 996 casos registrados e com dados disponíveis para as 
variáveis analisadas. Total de pacientes cadastradosem um dos 3 protocolos brasileiros (TCG-91, 
TCG-99 e TCG-2008) correlacionando local primário e histologia. 

 

Em cada barra representando o local primário entender o segmento superior como Seio Endodermico seguido de outros 

malignos, teratoma puro, teratoma imaturo, tumores mistos, disgerminomas/seminomas.Os respectivos números relacionados 

à Figura estão abaixo, nao estando incluídos os primários de SNC que foram cadastrados. 

 

 

 
Test. Ovário Sacroc. Med. Vag. Retro Outro 

 

Disg./seminoma 12 114 0 3 0 2 0 

Seio endodérmico 105 65 49 10 7 11 6 

Outros malignos 28 15 2 3 0 1 5 

Teratoma puro 29 97 52 28 0 10 12 

Teratoma Imaturo 14 52 27 5 0 12 11 

TCG misto/Teratoma 

misto 
68 70 17 8 3 9 4 

 256 413 147 57 10 45 38 
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Figura 11- Representação esquemática dos 1018casos registrados em com dados disponíveis para as 
variáveis analisadas. Total de pacientes cadastrados em um dos 3 protocolos brasileiros (TCG-91, TCG-
99 e TCG-2008) correlacionando local primário e faixa etária. 
 

 

Em cada barra representando o local primário entender o segmento superior como Idade de 0 a 2 anos, seguido de 2 a 10 

anos, 10 a 15 anos e acima de 15 anos. Os respectivos números que geraram a Figura acima estão apontados abaixo; foram 

incluídos os casos SNC que foram cadastrados mesmo que tratados por outros protocolos.  

 

 0 a 2 anos 2 a 10 anos 10 a 15 anos >15 anos Total 

 

Test. 82 65 19 95 261 

Ovário 11 138 207 69 425 

Sacroc. 123 23 1 0 147 

Med. 18 18 12 9 57 

Vag. 9 1 0 0 10 

Retro 30 12 1 2 45 

SNC 3 10 14 7 34 

Outro 29 6 2 2 39 

 305 273 256 184 1018 
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Figura 12- Representação esquemática dos 1018 casos registrados em com dados disponíveis para as 
variáveis analisadas. Total de pacientes cadastrados em um dos 3 protocolos brasileiros (TCG-91, 
TCG-99 e TCG-2008)) correlacionando faixa etária e local primário. 
 

 
Em cada barra representando o local primário entender o segmento superior como Idade de 0 a 2 anos, seguido de 2 a 10 

anos, 10 a 15 anos e acima de 15 anos. Os respectivos números relacionados à Figura estão acima  
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4 MARCADORES BIOLOGICOS DOS TCG 

 

 Os protocolos para tumores de células germinativas pediátricas permitem o início da quimioterapia 

sem diagnóstico histológico, com base em quadros clínicos e radiológicos típicos e níveis aumentados 

de alfa-fetoproteína (AFP) ou gonadotrofina coriônica humana (HCG).[19] 

 Os principais marcadores biológicos dos TCG são a alfa-fetoproteína (AFP), a fração beta da 

gonadotrofina coriônica (BHCG) e a desidrogenase lática (DHL). Os tumores com elementos do saco 

vitelínico produzem AFP e os derivados do tecido trofoblástico a BHCG. Os teratomas maduros e os 

germinomas não secretam AFP ou BHCG. Esses marcadores são encontrados em cerca de 70-80% dos 

tumores não seminomatosos (Tabela XVI) e são os mais sensíveis parâmetros para controle da atividade 

tumoral. 

  

Tabela 16 Marcadores Biológicos encontrados de acordo com os subtipos de TCG 

        MARCADOR AFP BHCG 

   
T.Seio endodérmico  +++ - 
Carcinoma Embrionário     + + 
Coriocarcinoma              - +++ 
Teratoma maduro puro    - - 
Germinoma                      - +/- 

 
 

 

Em 1997 IGCCCG publicou um consenso de Índice de prognóstico para TCG não 

seminomatosos que estratifica os pacientes com prognóstico bons, intermediários e ruins com base em 

três critérios: o sítio do tumor primário, os níveis séricos de marcadores tumorais e metástases viscerais 

extra-pulmonares.  

Um dos desafios mais importantes para os oncologistas é reduzir a toxicidade no grupo de alto 

risco e concomitantemente melhorar a eficácia do tratamento. Portanto, é de grande importância 

conseguir uma seleção melhor e mais precoce de pacientes que são considerados maus respondedores 

ao tratamento padrão. Níveis séricos de gonadotrofina coriônica humana (HCG) ou alfa-fetoproteína 

(AFP), ou ambas são elevados em aproximadamente 80% dos pacientes com TCG disseminados e a 

avaliação de seus níveis antes da quimioterapia foram integrados na classificação IGCCCG. 

Um dos principais objetivos é atingir a normalização do marcador tumoral em pacientes 

recebendo quimioterapia primária e a falta de normalização do marcador frequentemente é associado a 

uma resposta incompleta[20]. 
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Cientistas têm estudado se um declínio lento de beta HCG e alfa-fetoproteína podem identificar 

pacientes que provavelmente irão falhar na terapia convencional. 

Numa análise anterior de Fizazi sugeriu que a sobrevida livre de eventos em 3 anos em pacientes 

com TCG de prognóstico ruim e declínio desfavorável do marcador tumoral é de 46%. 

Nesta análise foram selecionamos pacientes com declínio desfavorável do marcador tumoral 

após um ciclo de quimioterapia. O método utilizado para o cálculo de um declínio do marcador tumoral 

baseia-se apenas em dois valores (no início, pré tratamento e após 3 semanas), o que permite a 

realocação de pacientes para terapias mais ativas logo no início do tratamento, ao contrário de outros 

métodos.  

Assim quando se intensificou a quimioterapia nestes pacientes houve uma melhora na sobrevida livre de 

eventos em comparação com aqueles que receberam terapia convencional. [21] 

 

4.1 ALFA FETOPROTEÍNA (AFP) 

 

 É uma glicoproteina que foi identificada em soro fetal humano pela primeira vez por Bergstrand, 

em 1954[22] ; produzida primariamente no saco vitelino e posteriormente no hepatócito do embrião e no 

trato gastrointestinal. O nível sorológico máximo ocorre entre 12ª a 14ª semana de gestação havendo um 

declínio após a 16a semana, entretanto ainda presente em níveis elevados durante toda gestação e 

diminuindo logo após o nascimento e a partir do 12º mês de vida atinge níveis semelhantes aos do adulto 

(Quadro 4). Cochran e cols[23] descrevem um caso de criança com tumor de células germinativas que 

apresentava “persistência hereditária da alfa feto proteína” onde mesmo após a ressecção cirúrgica e 

tratamento com quimioterapia o marcador persistia em nível elevado. Examinando os níveis da proteína 

nos pais observaram que também nestes os níveis eram elevados (comprovada por estudo molecular 

onde análise de mutação foi observada no gene da AFP). Os autores sugerem que em casos onde a 

AFP não decaia após o tratamento o pai também sejam investigados. A meia vida sérica é de 5 a 7 dias 

em crianças acima de 1 ano. 

 Apesar da AFP ser um importante marcador tumoral para os TCG outras condições malignas 

podem mostrar elevação de seus valores tais como hepatoblastoma e hepatocarcinoma em pediatria e 

neoplasias pancreáticas, gástricas e pulmonares em adultos. Também pode encontrar-se elevada em 

casos não associados a câncer, tais como doenças benignas do fígado, gravidez, ataxia telangiectasia, 

tirosinemia, etc. Nos tumores de células germinativas foi primeiramente detectada e demonstrada em 

1974 por Abelev e cols[24]. Em 2001, Schneider e cols[25] escreveram um artigo de revisão apontando o 

importante papel dos marcadores nos tumores de células germinativas ao diagnóstico, mas também 
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utilizados como marcador de resposta tumoral. Mostram também estes autores outras condições 

benignas e malignas onde a alfa feto proteína pode estar alterada.  

 

Quadro 4 Valores da AFP em crianças normais até 2 anos de idade 

 

Idade  
(dias) 

AFP  
(ng ml) 

AFP 
(95.5%-intervalo)(ng/ml) 

 ½ vida  
(dias) 

0 158125 31261-799834  
 
 
 
6 

1 140605 27797-711214 

2 125026 24717-632412 

3 111173 21979-562341 

4 98855 19543-500035 

5 87902 17378-444631 

6 77625 15346-392645 

7 69183 12589-349945. 

8-14 43401 6039-311889 

15-21 19230 2667-151366  
14 22-28 

29-45 
12246 
5129 

1164-118850 
389-79433 

46-60 2443 91-39084 

61-90 1047 19-21878  
 
28 

91-120 398 9-18620 

121-150 193 4-8318 

151-180 108 3-4365 

181-270 47 0.8-2630  
100 271-360 18 0.4-832 

361-720 4 0-372 
 

* valores gentilmente cedidos pelo Prof. U.Gőbel (Dűsseldorf,Alemanha) 
 

4.2 BETA  HCG 

 

 
 A gonadotrofina coriônica é uma glicoproteína produzida pelos sinciciotrofoblastos placentários 

cuja função fisiológica é manter o corpo lúteo. Este hormônio tem duas subunidades alfa e beta sendo 

que a subunidade alfa está relacionada a subunidade alfa dos hormônios da pituitária anterior tais como 

LH, FSH. A subunidade beta pode estar elevada nos TCG originados do tecido trofoblástico, tais como o 

coriocarcinoma e tumores mistos[25] Este marcador tem sido utilizado em TCG pediátrico como sendo um 

parâmetro bastante útil ao diagnóstico assim como marcador de resposta a quimioterapia [26]. Em adultos 

outras neoplasias podem apresentar elevação destes marcadores tais como aqueles oriundos do 

pâncreas, fígado, estômago, pulmão, mama, rins, bexiga e mieloma múltiplo, entretanto concentrações 

acima de 10.000 UI/L somente são encontradas nos casos de gravidez, pacientes com TCG, doença 
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trofoblástica gestacional e mais raramente em câncer primário de estômago e pulmão quando houver 

diferenciação trofoblástica. A meia vida é de 24 horas e os valores normais são menores que 1 mg/ml. 

 

4.3 DHL 

 

 A desidrogenase láctica é uma proteína celular expressa em músculo cardíaco, esquelético e liso 

assim como no fígado, rim e cérebro. Também é útil como marcador biológico dos TCG. Ortega e cols(3) 

demonstraram que os níveis séricos de DHL estão elevados em 10% dos tumores metastáticos não 

detectáveis clinicamente e com AFP e BHCG séricos em níveis normais.  

 O papel do DHL na experiência brasileira com TCG na infância evidenciou tratar-se de forte 

marcador de prognóstico. No protocolo TCG-91 seu papel foi identificado em análise univariada (JCO 

2009) e no protocolo TCG-99 este marcador seguiu mostrando seu papel de prognóstico seja em análise 

univariada (Tabela 3 e Tabela 4) ou como fator independente quando colocado em modelo de análise 

com múltiplas variáveis (Tabela 14). (JCO-2016).  

  

4.4 OUTROS MARCADORES 

 

 Outros marcadores são descritos para os TCG tais como fosfatase alcalina placentária (PLAP) 

mais comumente descrita para pacientes com seminoma. Em adultos estes marcadores foram descritos 

como aumentados em 50 a 72% dos pacientes[27,28] e em estudo multicêntrico foi descrito que este 

marcador esteve presente em 56% dos pacientes com seminoma enquanto 35% dos pacientes 

apresentavam a gonadotrofina corionica e 34% o DHL [29] entretanto sua especificidade seja baixa. Este 

marcador poderá ser mensurado no sangue periférico na suspeita de germinoma. A sua meia vida e 

aproximadamente 24 horas, podendo ser utilizado como seguimento. 

 O CA125 e um marcador de tumores ovarianos inespecifico e pode estar elevado em todos os 

tipos histológicos de tumores ovarianos.  

 Recomenda-se para os tumores ovarianos um screening de marcadores tumorais, incluindo: 

CA125, Inibina B, AFP, BHCG e PLAP. 

 A neuro enolase específica (NSE) tem sido descrita como marcador para os seminomas em 

trabalhos com adultos onde este subtipo de TCG é bastante encontrado [30]. O antígeno 

carcenoembrionário (CEA) assim como a glicoproteina B1 relacionada a gravidez (SP-1) que é encontra-

se elevada em TCG seminomatosos e não seminomatosos e o antígeno “terato-related” (TRA-1-60) 

expresso na superfície das células progenitoras do carcinoma embrionário (encontra-se elevado em 80% 
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dos casos disseminados de TCG) até o momento não tem mostrado benefício clínico como marcadores 

de recidiva.  

 

4.5 CITOGENÉTICA E MARCADORES MOLECULARES 

4.5.1 CITOGENÉTICA 

  

                    Em 1983, Atkin e Baker[31] localizaram a primeira anormalidade cromossômica associada 

aos TCG. Eles notaram duplicação do braço curto do cromossomo 12, designado i(12p) em 4 pacientes 

com tumor de testículo. Em 1989 Bols e cols [32] descreviam que quando os pacientes apresentavam três 

copias do i(12p) eles apresentaram resposta pobre à quimioterapia conferindo a este marcador um papel 

prognóstico. Em 1999, Bussey e cols [33] publicaram estudo onde relacionaram os achados citogenéticos 

aos subtipos histológicos e a idade dos pacientes estudados. Os autores dividiram os grupos em:  1-

teratomas gonadais e extragonadais nos recem nascidos (RN) e lactentes, 2- TCG malignos também em 

RN e lactentes, 3- teratomas do ovário, 4-TCG malignos do ovário, 5- tumores testiculares em meninos 

na fase puberal e pós puberal e 6- tumores extragonadais em adolescentes e adultos jovens. Os 

resultados deste estudo mostraram que a patogênese dos TCG em meninos pré puberes é diferente dos 

pós puberes e adultos jovens.  

                   Diferentemente dos trabalhos anteriores que descreviam alterações mais frequentemente 

encontradas no cromossomo 12, Perlman e cols em 1996 [34] estudaram 10 pacientes do Pediatric 

Oncology Group portadores de tumor de seio endodérmico e 8 deles apresentavam deleção do braço 

curto do cromossomo 1 na região 1p36. Tanto os tumores sacrais como os testiculares mostravam 

deleção de 1p36. A freqüencia de deleção de 1p para os tumores de seio endodérmico descritos na 

literatura tem sido descrita como sendo maior que a encontrada para os neuroblastomas.  

                As alterações descritas no cromossomo 12 e depois no cromossomo 1 levou os autores 

Schneider e cols [35] em 2002 a analizar os TCG primários de mediastino através da técnica de hibridação 

genética comparativa (CGH-comparative genetic hybridization) sendo que 15 crianças eram portadoras 

de teratomas (maduro ou imaturo) e 20 eram tumores malignos, não seminomatosos. Nenhum ganho ou 

perda de conteúdo genético foi observado entre os teratomas. Para os tumores malignos, crianças 

menores de 8 anos mostraram padrão de perda e ganho cromossômico semelhante às crianças 

portadoras de tumores sacrais e testiculares (que já haviam sido estudadas e publicadas). Dos casos 

menores de 8 anos, os achados mais significantes foram ganhos de material genético no cromossomo 1 

(braço longo), no cromossomo 3 (braço longo e curto) e no braço longo do cromossomo 20. Para os 

pacientes maiores de 8 anos notou-se nítida diferença no padrão genético mostrando que estes 
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pacientes apresentavam ganho no braço curto do cromossomo 12. Em 2006, o mesmo grupo publica um 

trabalho [36] também utilizando a técnica de CGH onde os autores estudaram 19 casos de tumores 

germinativos primários do SNC e também realizaram uma meta-análise com 116 casos de tumores 

gônadas e extragonadais. Os autores mostraram que os tumores primários de SNC mostraram não haver 

diferenças em relação ao padrão de ganho ou perda de material genético quando comparados com as 

demais localizações. Também neste estudo, a meta-análise mostrou haver diferença no padrão dos 

achados quando o grupo de pacientes foi estratificado por idade, como mostrado na Figura 13, abaixo. 

 

Figura 13- Representação esquemática de estudo de meta-análise de 116 casos pediátricos 

de TCG-gonadais e extragonadais, estratificados por idade, local primário e descritos pela 

técnica de CGH. Os dados em vermelho representam perda de material cromossômico e em 

verde ganho.  

 

    Fonte: Schneider et al 2006 [36] 

 

               Perda de heterozigose foi apontada como uma das causas de alteração no cromossomo 1 com 

descrita em 2006 por Zahn e cols [37]. Os dados sugerem que estes achados não estão presentes nos 

casos de teratomas, mas sim nos TCG com componente maligno. 

               Em 2007, Palmer e cols [38] mostraram haver diferença no padrão genético de perda ou ganho 

de material cromossômico mesmo entre os tumores germinativos pediátricos malignos. Os autores 

mostraram que os tumores de seio endodérmico mostraram um freqüência significativamenente maior 

de 1p- (P=0.003), 3p+ (P=0.02), 4q- (P=0.07) e 6q- (P=0.004) quando comparados com os germinomas. 
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4.5.2 ALTERAÇÕES GENÉTICAS E EPIGENÉTICAS 

 

 

                     Do ponto de vista molecular, várias oncoproteínas e genes supressores de tumores foram 

descritos para os TCG tais como nos teratomas sacrococcígeos congênitos, sendo eles ras, fos, jun, p53, 

nm23-H-1. Kruslin e cols, em 1997 [39] publicaram artigo onde descrevem não ter encontrado qualquer 

correlação entre a expressão destas oncoproteínas e proteínas supressoras de tumor acima descritas e 

a maturidade dos teratomas. Shuin (1994) e cols [40] estudaram 15 proto-oncogenes em tumores de 

células germinativas primários de testículo. Observaram uma associação entre c-K-ras e N-ras em todos 

os tipos histológicos de tumores testiculares assim como em testículos normais de indivíduos adultos. 

Os autores acreditam que cópias aumentadas de N-myc estão associados aos tumores testiculares 

indiferenciados enquanto que c-erbB-2 tem papel importante na diferenciação dos tumores de testículo. 

StrohMeier (1994) e cols[41] descreveram baixa produção de c-myc e tecido de testículos normais e alta 

produção em seminomas testiculares. 

               Em relação a alterações moleculares, ao contrário de outros tipos de tumor, os TCGs 

apresentam uma baixa taxa mutacional. Os genes mais frequentemente alterados em TCG são KIT 

(~15%), KRAS (~10%) e NRAS (~5%) [41a, 41b]. As alterações de KIT ocorremexclusivamente em 

seminomas e algumas evidências sugerem que elas ocorram durante a fase inicial da embriogênese e 

que devem possuir um papel central no controle e progressão destes tumores [41c]. Além disso, mutações 

de TP53 são raras mas quando presentes parecem estar relacionadas com tumores mais resistentes a 

quimioterapia[41d]. Trabalhos recentes de nosso grupo, também demonstraram que mutações do gene 

TERT ou BRAF (V600E) são raras ou inexistentes em TCGs [41e, 41f] e corroboram a observação de que 

os TCG apresentam baixas taxas mutacionais. 

                 O termo epigenética se refere às mudanças na expressão gênica e na organização da 

cromatina que não estão associadas à mudanças na sequência primária do DNA, podendo ser herdáveis 

por muitos ciclos de divisão celular[41g]. Podemos citar, a metilação do DNA e os microRNAs (miRNAs), 

como mecanismos epigenéticos importantes para a regulação da expressão gênica [41h, 41i]. 

                 A metilação do DNA é uma das modificações epigenéticas mais estudadas no genoma e pode 

afetar a transcrição gênica, levando ao silenciamento de genes [41i]. Tendo em vista os eventos do início 

do desenvolvimento das células germinativas, uma das questões mais comuns relacionada à biologia 

dos TCGs é como diferentes tumores podem se originar de um mesmo tipo celular. Apoiando-se em 

evidências de que o grau de diferenciação dessas células esteja relacionado com o perfilde metilação do 

genoma, acredita-se que uma reprogramação epigenética ocorra durante o desenvolvimento dos 



 

58 

 

tumores de células germinativas, sendo um mecanismo importante para o início e progressão dos TCG 

[41j]. Em 1991, o primeiro relato demonstrou o padrão de metilação diferencial em TCGs, descrevendo 

uma hipermetilação abundante em tumores não seminomatosos comparados aos seminomas[41k]. Da 

mesma forma, Smiraglia e cols (2002)[42] demonstraram diferenças epigenéticas significativas entre não 

seminomas e seminomas. Sievers e cols em 2005 [43]estudaram padrão de metilação pelo "imprint 

genomico" de IGF2/H19 em 55 casos de TCG (adultos e crianças) e observaram que a maioria dos casos 

se apresentavam como hipometilados. Todos os primários de ovário 8/8, 9/10 seminomas, 7/10 tumores 

de testículos não seminomatoso de adolescentes ou adultos, 6/9 tumores seio endodérmico e 12/14 

tumores pediatricos não gonadais. Por meio de imuno-histoquímica, Netto e cols (2008)[43a] concluíram 

que as células de seminomas geralmente conservam a hipometilação que ocorre devido ao apagamento 

normal das marcas de metilação, enquanto que os não seminomas apresentam maior grau de metilação, 

que está associado ao maior grau de diferenciação celular. Amatruda e cols (2013) [43b], analisaram o 

padrão de metilação em 51 amostras de TCGs, representando os principais subtipos histológicos em 

TCGs pediátricos: germinoma, teratoma e tumor de seio endodérmico. Os autores demonstraram que os 

tumores de seio endodérmico apresentaram um nível de metilação 2,75 vezes maior comparado aos 

outros tumores estudados. Também identificaram 190 regiões genômicas (ilhas CpG) com diferenças 

significativas de metilação entre teratomas maduros e imaturos. Além disso, o padrão de metilação foi 

comparado entre tecidos tumorais e normais adjacentes, e para os tumores de seio endodérmico foram 

encontrados 425 CpGs diferencialmente metilados, enquanto a mesma comparação foi feita para 

teratomas, encontrando somente 15 CpGs diferencialmente metilados, evidenciando novamente, um 

padrão de metilação distinto para tumores de seio endodérmico.  

                      Estudo realizado por Brait e cols (2012) [41j] retratou a heterogeneidade do perfil de 

metilação entre 43 seminomas, 14 não seminomas testiculares e 23 amostras de testículo normal. Dentre 

um painel de 15 genes, os autores descreveram a metilação diferencial em seis genes, incluindo MLH1, 

MGMT e APC, com um predomínio de metilação nos tumores não seminomatosos. Além de diferentes 

padrões de metilação entre tumores e tecidos normais, padrões distintos de metilação entre seminomas 

e não seminomas, observado pelos autores, estabelecem importantes evidências na descoberta de como 

esses grupos se diferenciam no decorrer do seu desenvolvimento. Recentemente, nosso grupo 

demonstrou que os genes CALCA e MGMT são frequentemente metilados em não-seminomas e estão 

associados a doença refratária. Além disso, nossos resultados indicaram que a metilação destes genes 

foi associada a um desfecho clínico de pior prognóstico, sugerindo o seu papel como macadores de 

prognóstico nos TCGs [43c]. 
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               Os miRNAs são pequenas sequências de RNA, com aproximadamente 22 nucleotídeos, que 

se ligam à sequências complementares na região 3' não traduzida (UTR) ou em outras regiões do seu 

RNA mensageiro alvo (RNAm), dessa forma controlando a expressão gênica, por meio da indução da 

degradação do RNAm ou pela inibição da tradução da proteína[41l]. Em TCGs, o cluster miR-371-373 foi 

descrito com alta expressão nos TCGs malignos. Os dados obtidos sugerem que estes miRNAs tem 

papel oncogênico e são superexpressos independente do subtipo histológico (tumor de saco vitelínico, 

seminoma ou carcinoma embrionário), local (gonadal/extragonadal) ou idade do paciente 

(adulto/pediátrico), ocorrendo a sua diminuição significativa após a conclusão do tratamento, mostrando 

que a avaliação desses miRNAs no soro pode ser clinicamente valiosa e que eles podem ser utilizados 

como biomarcadores[43d]. De fato, a avaliação de miRNAs no sangue tem revelado maior sensibilidade 

na indicação de recaída de pacientes com TCG do que os marcadores séricos tradicionais [43e, 43f]. Em 

relação as TCGs pediátricos, um trabalho recente demonstrou que o perfil de expressão de miRNAs 

destes tumores em crianças é semelhante ao de adultos. Ainda, os autores identificaram os clusters miR-

371–373 e miR-302/367 como os mais expressos em TCG maligno e também, com os pacientes 

apresentando elevados níveis séricos destes miRNAs, ressaltando seu potencial translacional como 

biomarcador de recaída e resposta a terapia também na pediatria [43g]. Há pouca informação disponível a 

respeito do perfil de miRNAs em TCGs pediátricos, entretanto já foi demonstrado que uso dos seus níveis 

séricos pode dar origem a uma nova dimensão de biomarcadores potencialmente específicos e 

sensíveis. A investigação do papel dos miRNAs pode auxiliar no diagnóstico e prognóstico, ou mesmo 

permitir que novas abordagens terapêuticas sejam utilizadas em TCGs pediátricos. 
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 5. TUMORES REFRATÁRIOS 

 

     5.1 HIPERTEMIA 

 

 

Hipertermia é também chamada de terapia termal ou termoterapia que expõe o organismo a 

altas temperaturas (40 °C a 44 °C)  conseguindo danificar as células tumorais com pouco dano às células 

normais com objetivo de reduzir as massas tumorais. Pode ser associado à quimioterapia ou radioterapia; 

em geral dentro de uma hora entre a  aplicação de radioterapia e a hipertermia. A quimioterapia é aplicada 

via endovenosa durante o período que o tumor esteja exposto às altas temperaturas.  Em geral na 

pediatria se utiliza anestesia geral durante as 3 fases: aquecimento em 30 minutos, a fase de infusão da 

quimioterapia endovenosa em 60 minutos e a fase de desaquecimento em 30 minutos, totalizando 2 

horas no total. O mecanismo da hipertermia esta descrito abaixo: 

 

 

Figura 14 

 
 

Fonte: Wessalowski (2014) - Encontro Internacional de TCG- Barretos[44] 
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   Figura 15- Mecanismos da hipertermia 
 

 
 

Fonte: Wessalowski (2014) - Encontro Internacional de TCG- Barretos[44] 
 
 

O procedimento de aquecimento pode ser feito de forma localizada, regional ou corpo total. Na 

forma localizada utiliza-se liberação de energia que aqueça o tumor seja por micro ondas, radiofrequência 

ou ultrassom e para tal propósito utiliza-se via de colocação de eletrodos intra tumoral ou no caso de 

aquecimento de forma externa utiliza-se da aplicação de dispositivos que aqueçam o tumor de forma 

externa aproximando a massa à fonte de aquecimento (veja figura abaixo) ; pode-se também conseguir 

o aquecimento de forma intracavitária . 

 Na hipertermia de corpo total o corpo é aquecido até próximo de 40 °C e no local do tumor até 

44°C podendo-se utilizar água (em que parte do corpo do paciente fica dentro de uma  câmara apropriada 

ou de uma grande bolha de água que vai aos poucos aquecendo o corpo todo e este sendo monitorado 

através de eletrodos colocados em várias partes do corpo e ligados a um sistema de computador que 

por técnica de ressonância nuclear magnética vai gerando imagens e sinalizando as temperaturas 

atingidas (veja figura abaixo). A eficácia do tratamento com hipertermia está associada ao quanto se 

consegue aquecer e à característica do tecido que está sendo aquecido.  
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Figura 16 

 
 

Fonte: Wessalowski (2014) - Encontro Internacional de TCG- Barretos[44] 
 
 
Figura 17 

 
 

Fonte: Wessalowski (2014) - Encontro Internacional de TCG- Barretos [44] 
 

 

Embora na literatura ainda seja controverso seu uso, existem estudos clínicos já publicados 

mostrando ter papel importante em alguns tumores de adultos tais como sarcomas, melanomas, câncer 
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de cabeça e pescoço, cérebro, colo de útero. Muitos dos estudo mostram redução do tamanho do tumor 

porém alguns não mostraram alteração no tempo de sobrevida. Em pediatria há publicações para o 

tratamento dos sarcomas (vide curva sobrevida) e dos tumores de células germinativas que quando 

corretamente indicado seu uso trouxe melhora na sobrevida global para os casos considerados pobre 

respondedor, primeira recidiva ou múltiplas recidivas (ver curva sobrevida abaixo).  

 

Figura 18 

 

Fonte: Wessalowski et al (2013)[45] 
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Gráfico 1-Refractory Recurrent Germ-Cell Tumors in Chindren & Adolescents  

 
 

Fonte: Wessalowski et al (2013)[45] 
 

Grágico2-Clinical Treatment results for Pediatic STS Soft Tissue Sarcomas : 

 

Fonte: Wessalowski (2003) [44] 

 

        5.2  QUIMIOTERAPIA HIPERTÉMICA 

 

 
Historicamente, tumores que se difundem para a cavidade peritoneal tem curso fatal. A 

quimioterapia sistêmica tem pouco efeito sobre a neoplasia peritoneal, dado a baixa perfusão sanguínea 
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do tecido peritoneal, levando a baixa penetração da quimioterapia no tumor. Por outro lado, a cirurgia de 

debulking leva inevitavelmente a resíduo macro ou microscópico, tornando a cirurgia uma medida 

paliativa.  [46] 

Neste contexto, a quimioterapia intraperitoneal, com ou sem hipertermia, aparece com o intuito 

de estabelecer um contato direto das drogas citotóxicas com o tumor peritoneal, maximizando o efeito 

local da droga, minimizando os efeitos sistêmicos dos quimioterápicos.[47]. O primeiro a introduzir o 

conceito de quimioterapia intraperitoneal foi Weissberger, em 1955. Em 1978 Dedrick, estudando a 

profundidade de penetração de diferentes quimioterápicos no tecido, mostrou que as drogas citotóxicas 

podem penetrar até 1 – 3 mm no tecido, levando a conclusão de que é necessário um resíduo tumoral 

menor do que 2,5 – 3 mm para que o tratamento seja efetivo. Em 1990, Sugarbaker usou estes conceitos 

para propor um tratamento baseado em cirurgia de citorredução com peritonectomia seguida de 

quimioterapia intraperitoneal.  

Desde então, o uso de cirurgia de citorredução máxima (com resíduo microscópico), seguido de 

quimioterapia intraperitoneal imediata, tem sido publicada em vários trabalhos fase II e 3 estudos fase 

III, principalmente em adultos com tumores primários de peritôneo (mesoteliomas e pseudomixomas) e 

tumores gastrointestinais de adultos. [46,47] 

Para que o quimioterápico atinja altas concentrações na cavidade peritoneal, é necessário que 

ela tenha propriedades físicas específicas que permitam que ela penetre o tumor por difusão passiva e 

tenha mínima biodisponibilidade sistêmica.  Essas propriedades são encontradas nos quimioterápicos 

usados para o tratamento com quimioterapia hipertérmica: mitomicina, oxaliplatina, cisplatina (a mais 

usada em carcinomas ovarianos), paclitaxel, doxorrubicina e carboplatina. [46,47] 

Nos tumores ovarianos de adulto, as drogas mais utilizadas para quimioterapia hipertérmica são 

a cisplatina e o paclitaxel.  O regime mais comum de HIPEC com cisplatina é de 50 – 100mg/m2, a uma 

temperatura de 41,5oC por 90 minutos, a cada 3-6 semanas. Tem como efeitos colaterais 

nefrotoxicidade, ototoxicidade e mielotoxcidade. O paclitaxel é usado tipicamente em HIPEC com doses 

que variam de 60 a 175mg/m2, podendo ser infundido em associação com a cisplatina. Outras drogas já 

descritas, em associação com a cisplatina, são a doxorrubicina e a oxaliplatina.  

O momento ideal para a infusão das drogas é logo após o procedimento cirúrgico, a fim de que 

o processo de formação de aderências pós operatórias não leve a uma distribuição inadequada das 

drogas na cavidade abdominal. A hipertermia, neste contexto, além das propriedades apoptóticas do 

próprio calor, entra em sinergismo com os quimioterápicos e aumenta a sensibilidade do tumor as drogas.  

Em 2006, Armstrong [48] publicou o primeiro estudo randomizado mostrando melhora de 

sobrevida em pacientes com carcinomas ovarianos com quimioterapia intraperitoneal. No estudo, 
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214/429 mulheres com carcinoma ovariano estadio III foram randomizadas para receber quimioterapia 

intraperitoneal com cisplatina e paclitaxel. A sobrevida global e livre de eventos foi significativamente 

melhor no grupo da quimioterapia intraperitoneal (SLE: 23,8 meses; SOB: 65,6 meses) em relação ao 

grupo que recebeu quimioterapia endovenosa apenas (SLE: 18,3; SOB: 49,7).  

Outros 2 ensaios clínicos randomizados posteriores [48] confirmam a vantagem da HIPEC em 

relação a quimioterapia endovenosa, em tumores epiteliais ovarianos. Contudo, a morbidade da terapia 

é importante, com frequente toxicidade grau 3 e 4 gastrointestinal, renal e medular, o que impossibilita o 

uso da terapia para todos os pacientes.  

A experiência da HIPEC em crianças ainda é incipiente. O hospital MD Anderson publicou em 

2015 o relato retrospectivo dos primeiros 50 casos do tratamento em crianças e adolescentes. 

Receberam HIPEC 50 crianças e adolescentes entre 3 e 21 anos, com tumores desmoplásicos, 

rabdomiossarcoma, mesotelioma e outros carcinomas. Um caso de tumor de Sertoli-Leydig e 1 caso de 

tumor de seio endodérmico participaram do estudo. Após cirurgia de citorredução completa ou parcial, 

os pacientens receberam cisplatina intraperitoneal 100 mg/m2 a 41oC. O trabalho demonstrou que a 

terapia é aplicável em crianças em termos de segurança, e a cirurgia de citorredução completa (< 1cm 

de doença residual) é fator prognóstico determinante para o sucesso da terapia.  O método do estudo 

não permitiu conclusões quanto a eficácia do tratamento. [49] 

Em resumo, a quimioterapia hipertérmica surge como um avanço atual no tratamento de tumores 

de diversas histologias com disseminação peritoneal, cujo prognóstico, de outra maneira, seria 

reservado. Contudo, não há experiências em tumores de células germinativas pediátricas suficientes 

para definir o valor desta terapia em pediatria. Mesmo para os tumores epiteliais ovarianos, ainda há 

controvérsias. Estudo randomizado fase III atual, ainda sem racional disponível, apresentado no 

congresso ASCO 2017 e publicado recentemente, coloca dúvidas quanto o valor prognóstico da 

quimioterapia hipertérmica nos tumores avançados epiteliais de peritôneo, ovário e tuba uterina. [50]. São 

necessários novos ensaios clínicos para melhor avaliar a eficácia da terapia em tumores pediátricos.  

 

        5.3 TERATOMAS IMATUROS 

 

Teratomas também foram chamados de "tumores milagrosos". Esse termo refere-se ao 

fenômeno histológico com amplo painel de padrões que podem ser visualizados em uma bizarra 

caricatura. Dos protocolos MAHO e MAKEI, os teratomas contam aproximadamente 40% de todos os 

GCT em crianças < 15 anos de idade. [51] 
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Teratomas são os tumores de células germinativas mais comuns em crianças e são classificadas 

como maduras, imaturas e malignas. Contém tecido neuroectodérmico ou blastemal, e a quantidade é 

classificada de acordo com um sistema de classificação introduzido por Norris e modificado por Gonzales 

± Crussi dentre outros. [51] 

Histologicamente, os teratomas podem conter componentes maduros ou imaturos, bem como 

elementos malignos como seminoma, tumor do saco vitelino, carcinoma embrionário, coriocarcinoma ou 

combinações variadas dessas entidades. [52] 

Desenvolvem-se a partir de células primordiais totipotentes, que em parte perderam sua 

impressão genômica. Teratoma maduro é mais freqüente do que o imaturo. O teratoma sacrococcígeo 

ocorre principalmente em recém-nascidos e lactentes, com predominância feminina; o teratoma testicular 

ocorre nos primeiros anos de vida e o de ovário em crianças até 15 anos de idade. 

Tanto os maduros quanto os imaturos são tecidos não malignos e seus potenciais metastáticos 

ainda são incertos. Apesar da aparência histológica benigna dessas lesões, haverá um pequeno grupo 

de pacientes cujo prognóstico poderá ser fatal. 

Esforços foram feitos para usar quimioterapia como estratégia adjuvante para teratomas de alto 

risco, mas muitas vezes a única abordagem de tratamento possível é a cirurgia, o padrão-ouro. Pacientes 

com teratoma têm boas taxas de sobrevida e parece não haver necessidade de tratamento posterior à 

cirurgia. Quando não há ressecção total há um maior risco de (com ou sem componente maligno) 

recidivas.[51] 

Em recém-nascidos e bebês, a região sacrococcígea é a região mais comumente afetada. Em 

contraste, sistema nervoso central e ovário mostram um pico de incidência peripubertalmente e há um 

aumento exponencial de tumores testiculares após 15 anos de idade, o que torna este tumor o tumor 

sólido maligno mais freqüente em homens jovens. Contudo, na infância os TCGs são uma doença rara, 

e com componente maligno os TCGs contribuem com apenas 3,3% de todas as doenças malignas 

registradas no registro alemão de câncer de crianças. [53] 

Para a prática clínica, a distinção entre teratoma maduro e imaturo é suficiente. 

Caracteristicamente, os teratomas maduros e imaturos incluem derivados das três diferentes camadas 

germinativas (tecido epitelial, mesenquimatoso e neural, especialmente neuroectodérmico). 

No exame macroscópico, os teratomas podem ser císticos, predominantemente sólido ou uma 

mistura de componentes sólidos e císticos com quantidades variáveis de necrose. Na avaliação 

microscópica, os teratomas maduros consistem em vários tecidos somáticos completamente 

diferenciados e que são estranhos ao local específico do tumor. Estes elementos de tecido podem ser 

mostrados em um padrão bizarro (palavra-chave: "potpourri histológico"). Contudo, mesmo estruturas 
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complexas e organóides, como segmentos intestinais ou tecido pancreático com ilhotas de Langerhans 

endocrinologicamente ativas podem ser detectadas. Por definição, os teratomas imaturos contêm pelo 

menos focos embrionários imaturos ou tecido com componentes incompletamente diferenciado. 

Nas duas últimas décadas, pesquisa genética cromossômica abrangendo citogenética e 

molecular foi realizada em TCGs malignos testiculares em adultos. Nesses estudos, um ganho 

cromossômico do braço curto do cromossomo 12p tem sido detectado em praticamente todos os 

tumores. Em contraste, tumores da infância não mostraram alterações no cromossomo 12p, mas é 

bastante caracterizada pelo ganho cromossômico do cromossomo 1q e 20q, e perda no cromossomo 1p 

e 6q.[52,54]  

Idade, grau histopatológico, estadiamento e grau de ressecção cirúrgica tem sido os principais 

fatores prognósticos relacionados à recidiva nos tumores imaturos em outros estudos como demonstrado 

por Norris et al (1976) e Gobel et al (1998); estes autores relataram que mesmo nos casos de tumores 

imaturos grau III quando submetidos à ressecção completa, não se observa recidiva. [53,55]. 

Recentemente, mesmo para os tumores imaturos na faixa etária adulta, o papel da quimioterapia 

tem sido questionado e reservado para os casos de recidiva. [56] 

Estudo recentemente publicado por Pashankar e colaboradores mostrou que entre os tumores 

imaturos ovarianos, o mais importante fator prognóstico relacionado ao risco de recidiva é o grau 

histopatológico e que a quimioterapia adjuvante não foi efetiva para reduzir a incidência de recidivas. 

Analisando 179 pacientes diagnosticadas com tumores imaturos ovariano, sendo 98 na faixa etária 

pediátrica e tratadas apenas com cirurgia e apenas 8 receberam também quimioterapia em contraste ao 

grupo de pacientes adultas, no qual todas receberam também quimioterapia. Pacientes pediátricos 

apresentaram maior incidência de tumor grau I (31% versus 9%). Tumor grau III foi mais frequente entre 

as pacientes adultas (56% versus 39%). Os autores observaram que a sobrevida global e a sobrevida 

livre de eventos em 5 anos foi maior na faixa etária pediátrica, sugerindo a importância do grau histológico 

do tumor como principal fator prognóstico. [57,58,59,60] 

 
 
 

          5.4 TRANSPLANTE  DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOÉTICAS  (TCTH) 
AUTÓLOGO 
 

 

O papel do TCTH autólogo para os pacientes com TCG recidivados ou refratários vem sendo 

investigado há algumas décadas, porém, o momento ideal para o transplante e os fatores preditivos de 

sobrevida ainda são controversos.  
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          Atualmente, a comunidade internacional está apoiando um estudo prospectivo randomizado (A 

randomized phase III trial comparing conventional-dose chemotherapy with high-dose chemotherapy as 

first salvage treatment in relapsed or refractory germ cell tumors - TIGER), para comparar a sobrevida 

global obtida com quimioterapia convencional utilizando 4 ciclos de TIP (paclitaxel/ ifosfamida/ cisplatina) 

versus quimioterapia em altas doses com TCTH sequencial TI-CE (2 ciclos de Paclitaxel/ Ifosfamida + 3 

ciclos de altas doses de Carboplatina/Etoposide) como tratamento de resgate inicial para pacientes com 

TCG recidivados ou refratários.[61] 

Maiores detalhes sobre o emprego do TCTH autólogo no tratamento dos pacientes com TCG 

estão descritos em capítulo específico, na parte VI deste protocolo. 

 

 

       5.5 PAPEL DA RADIOTEPIA NOS TUMORES REFRATÁRIOS 
  

 Embora a sobrevida de crianças e adolescentes com tumores de células germinativas tenha 

melhorado muito nos últimos anos, o prognóstico ainda é reservado para os mais de 10% dos casos 

refratários ou recorrentes [62]. Sabe-se que esses pacientes são potenciais candidatos a tratamento 

multimodal para o adequado resgate neste cenário. O controle local é essencial: sabe-se que o 

prognóstico de pacientes com tumores pouco responsivos à terapia inicial ou aqueles que apresentaram 

a primeira recidiva local é bastante similar aos pacientes que recebem o tratamento de primeira linha. 

Entretanto, após múltiplas recidivas, o prognóstico torna-se muito mais reservado, o que evidencia a 

importância do adequado controle já na primeira recidiva ou quando da pobre resposta à terapia inicial[62]. 

A cirurgia parece ter um papel preponderante no resgate de tumores não-testiculares refratários: 

a ressecção completa é a pedra-angular para o adequado controle local nestas situações. Entretanto, a 

depender do local acometido e das relações do tumor com estruturas normais críticas ao redor, a 

ressecção completa pode tornar-se muito complicada ou muito mórbida. Neste cenário, a radioterapia 

parece auxiliar no controle local. As doses empregadas variam de 19,2 - 54 Gy, sendo que doses acima 

de 40 - 45 Gy parecem ter bons resultados para ressecções R1 ou R2 (resíduo micro ou macroscópico, 

respectivamente) [62]. O volume de tratamento é normalmente confinado à área de doença, e o timing 

ideal, embora ainda não bem definido, parece situar-se em torno de 4 semanas após o término da 

quimioterapia [62]. A associação da radioterapia com hipertermia apresentou resultados promissores em 

algumas publicações. [62,63] 
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6  HISTÓRICO DA QUIMIOTERAPIA E CONTROVERSIAS 

 

6.1 HISTÓRICO 

 

 

 Os tumores germinativos na infância, apesar da diversidade de tipos histológicos e sítios primários, 

possuem alguns aspectos semelhantes, tais como: produção de proteínas séricas encontradas somente 

em algumas fases do desenvolvimento, padrão de disseminação e resposta aos agentes terapêuticos. 

 Antes dos anos 50, somente os pacientes com tumores germinativos estádio I foram curados 

cirurgicamente. Os demais faleciam por doença progressiva devido à falta de terapia sistêmica efetiva. 

Em 1956 Li e cols [64] demonstraram a eficácia do metrotrexate em pacientes com coriocarcinoma 

gestacional e em 1960, os mesmos autores utilizaram a combinação de methotrexate, clorambucil e 

actinomicina D e mostraram 20% de sobrevida em pacientes com TCG testiculares disseminados. A 

partir da década de 70, foram introduzidos agentes quimioterápicos mais efetivos para tratamento dos 

TCG e estudos com combinações desses agentes mostraram respostas significativas mesmo em 

doenças avançadas. Como os TCG são tumores raros na infância as informações a respeito da resposta 

desses tumores à quimioterapia foram obtidas em adultos. Aumento significativo na sobrevida foi 

alcançado a partir de 1969, com a combinação de vincristina, actinomicina D e ciclofosfamida (VAC). 

Vários autores, tais como Cangir (1978)[65], Gershenson (1985)[66] e Slayton (1985)[67] entre outros, 

também reproduziram os mesmos resultados. 

 Posteriormente, vários agentes foram isoladamente conhecidos como efetivos em promover 

respostas tumorais e, combinações desses agentes mostraram efeitos sinérgicos, melhorando a taxa de 

resposta tumoral. Em 1972, o Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, de Nova York, introduziu o 

Protocolo VAB-I (vimblastina, Actinomicina D e Bleomicina), mostrando 47% de resposta completa e 

parcial e sobrevida livre de doença de 13%. As séries de protocolos VAB (VAB II ao VAB VI), onde foram 

incorporadas outras drogas (Adriamicina, Ciclofosfamida, Clorambucil e Cisplatina) alcançaram uma 

sobrevida livre de doença de 60%. (Golbery,1979) [68]. 

 La Vecchia e cols (1983) [69] relatam um estudo de 91 crianças com TCG de ovário excluidos os 

disgerminomas. A sobrevida livre de doença em 5 anos foi de 29% em 77 meninas que não receberam 

quimioterapia adjuvante (ou que a receberam inadequadamente) e 86% em 14 pacientes tratadas com 

VAC ou PVB (cisplatina, vimblastina e bleomicina). 
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6.1.1 CISPLATINA-IMPACTO NA ERA MODERNA NO TRATAMENTO 
DOS  TCG 

 
 

 As combinações quimioterápicas incluindo cisplatina, representaram um dos maiores avanços no 

tratamento dos TCG (Einhorn,1977 e 1981)[70,71]. Para os tumores ovarianos, a comparação das 

combinações PVB (Cisplatina, VIMBLASTINA e Bleomicina) com VAC (Vincristina, Actinomicina D e 

Ciclofosfamida) mostrou superioridade ao esquema PVB. A sobrevida em 1 ano nos pacientes E I foi de 

73% com VAC e 100% com PVB. Para pacientes E II, E III e recidivados a sobrevida em 1 ano foi de 

65% para o VAC e 100% para o PVB (Harms,1986)[72]. 

 A superioridade de esquema contendo Cisplatina foi reproduzida em trabalhos com crianças e 

descrita por Pinkerton (1986) [73] entre outros autores. Pacientes com falha à quimioterapia prévia 

mostraram resposta ao etoposide (Fitzharris, 1980) [74]. Schabel e cols (1979) [75] mostravam na mesma 

época sinergismo de ação entre Cisplatinum e Etoposide.  Culine e cols (1997)[76] mostraram sobrevida 

de 74% com acompanhamento de 6 anos para pacientes tratados no Instituto Gustave Roussy no período 

de tratamento entre Setembro 1980 a Dezembro de 1992. Em 40 pacientes a quimioterapia com 

esquemas baseados em cisplatina foi realizada como terapia inicial, destas 24 receberam a quimioterapia 

como neoadjuvante (23 vivas no momento da análise). Em 14 pacientes a quimioterapia foi realizada 

após recidiva sendo que 8 (57%) encontravam-se vivas no momento da avaliação.  

 Desde então, vários foram os grupos de estudo envolvendo protocolos clínicos para o tratamento 

com cisplatina e as crianças foram tratadas nestes estudos. Repetimos aqui, abaixo a Tabela 3 que 

apresenta os principais estudos em Pediatria publicados na literatura nos últimos 40 anos e há 30 com 

estudos onde a cisplatina foi incorporada aos esquemas de tratamento.  
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Tabela 17. Apresentação dos diferentes esquemas de tratamento utilizados em pediatria para portadoras 

de TCG malignos e colocados em forma cronológica e publicados na literatura nas últimas décadas (*) 

Esquema 
Tipo tumor/período 

De tratamento 

Numero 

Pacientes 

Sobrevida 

Livre doença 

Ano 

publicação 
Autor 

VAC Ovário 

(1962-1977) 

21 81 1978 Cangir et al. 

PVB Gonadal, extra gonadal 

(1979-1987) 

16 87 1989 Mann et al. 

JEB Extragonadal 

(1986-1988) 

46 87 1990 Pinkerton et al. 

PVB Testículo 

(1982-1992) 

34 97 1994 Haas et al. 

EPO/VAC Gonadal, extragonadal 

(1987-1993) 

11 - 1996 Frazier et al. 

JEB Gonadal, extragonadal 

(1989-1995) 

19 68 1998 Mann et al. 

PEB Gonadal 

(1990-1995) 

140 93 2004 Rogers et al. 

HD-PEB Gonadal 

(1990-1996) 

67 94 2004 Cushing et al. 

VAB VI 

Modificado 

Gonada, extragonadal 

(1983-1986) 

21 42 2008 Lopes et al. 

EPO/VAC Gonadal, extragonadal 

(1987-1991) 

22 53 2008 Lopes et al. 

HD-PE  

(Protocolo TCG-91) 

 PEI 

 

(Protocolo TCG-99) 

4 ciclos PEI (BR) 

6 ciclos PEI (PR) 

Gonadal, extragonadal, 

(Grupo de alto risco) 

(1991-1998) 

 

  Gonadal/extragonadal 

(Grupo de alto risco) 

(1999-2007) 

36 

  

  

 

 86 (BR) e 43 

(PR) 

83 

  

  

 

 62,5 (BR) 

73,4 (PR) 

2009 

  

  

 

 2016 

Lopes et al. 

  

 

  

Lopeset al. 

  

V=O-Vincristina, A-Actinomicina D, C-Ciclofosfamida, P-Platiran, V-vimblastina, B-bleomicina,  

J-Carboplatina, E-etoposide, HD-High Dose=altas doses  

BR= Bom Respondedor e PR= Pobre Respondedor 

Fonte: Lopes 2011, Tese Livre Docência, USP-SP (*inclusão da publicação 2016 do protocolo TCG-99  à figura original 

publicada em 2011)   [77] 
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6.1.2 BLEMOCINA –USO CONTROVERSO  

 

                  Willians e cols (1987) [78] mostraram que a terapia com BEP (Bleomicina, Cisplatina e 

Etoposide) apresentou maior índice de remissão completa e maior sobrevida em pacientes com doença 

avançada. O trabalho mostrou ainda que o grupo tratado com BEP apresentou menos toxicidade 

neuromuscular e a terapêutica foi mais eficaz. A toxicidade da bleomicina na faixa etária pediátrica foi 

descrita por vários autores e entre eles Cangir e cols(1982) [79]. Na literatura, podemos encontrar 

trabalhos que mostram que a bleomicina não e' um componente necessário para a quimioterapia dos 

TCG. Samson e cols (1986) [80]. Relataram que a combinação VIMBLASTINA, Cisplatina e Etoposide foi' 

equivalente à combinação VIMBLASTINA, Cisplatina e Bleomicina em tumores avançados e produziu 

significante diminuição na toxicidade pulmonar, dermatológica e de mucosa. No mesmo ano, Levi e cols 

(1986) [81] relatavam que VIMBLASTINA e cisplatina associadas eram equivalente à VIMBLASTINA, 

cisplatina e bleomicina em pacientes com tumores avançados. 

Estudo colaborativo do Pediatric Oncology Group com o Children Cancer Group (POG/CCG) foi 

conduzido de 1990 a 1996, comparando a toxicidade e sobrevida livre de doença em pacientes abaixo 

de 21 anos, portadores de tumores gonadais estadios III e IV (Giller, 1998)[82]. 

Posteriormente novo estudo foi desenhado para os pacientes E III e IV adicionando 

Ciclofosfamida ao PEB mostrando ser factível porem com numero reduzido de pacientes o estudo 

mostrou-se factível e sobrevida de 74%. (Malogolowkin Pediatr Blood Cancer. 2013 October; 60[83] 

A maioria dos TCG são extremamente sensíveis à quimioterapia, e a cisplatina constitui o agente 

mais efetivo no tratamento. Outros fármacos, tais como etoposide, vimblastina, bleomicina, carboplatina, 

ifosfamida e, mais recentemente, paclitaxel também tem atividade comprovada. Com base nesta 

experiência, vários regimes multiagentes foram desenvolvidos, que geralmente incluem cisplatina e 

etoposide (PE) em combinação com bleomicina ou ifosfamida. Alguns dados demonstram que, 

particularmente em lactentes e crianças muito pequenas, a bleomicina pode estar associada a toxicidade 

grave. [84]. 

No protocolo TCG 1991 introduzimos uma abordagem padrão de tratamento adaptada ao risco 

e baseada em resposta para TCG pediátricos no Brasil, usando como tratamento quimioterápico dois 

medicamentos: platina e etoposido (PE), sem a bleomicina para risco intermédio. [84] Enquanto que 

pacientes de alto risco  com uma resposta parcial receberam PE (três ciclos) e ifosfamida, vimblastina e 

bleomicina (três ciclos). A sobrevida global em cinco anos para pacientes com alto risco – resposta 

completa tratados apenas com PE foi de 83,3%, e a sobrevida global em 5 anos foi de 58,8% para 
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pacientes com alto risco – resposta parcial que receberam PE mais ifosfamida, vinblastina e bleomicina. 

[84]. 

No protocolo subsequente TCG 99, ampliamos a investigação desta abordagem, adaptando o 

número e o tipo de ciclos de quimioterapia para pacientes com risco intermédio e alto risco com base na 

sua resposta à quimioterapia inicial. Em comparação com a terapia no TCG 91, o tratamento baseado 

na resposta e ao risco, no TCG 99 incluiu menos ciclos de quimioterapia e menores doses cumulativas 

de PE para pacientes com resposta completa a quimioterapia inicial. Além disso, reduzimos os dias de 

administração de quimioterapia de 5 a 3 dias por ciclo. Nossos resultados indicaram que a redução da 

terapia com dois medicamentos não comprometeu os resultados de sobrevida. É reconfortante notar que 

a terapia com PE em risco intermédio e com boa resposta (dose cumulativa reduzida) fornece excelentes 

resultados, incluindo a bleomicina apenas para mal respondedores.  Foi adicionado ifosfamida, PEI, para 

pacientes de alto risco.  Em conclusão, nosso estudo TCG 99, produziu excelentes resultados para 

pacientes com TCG risco intermédio. [84]. 

 

6.1.3 CARBOPLATINA: SIM OU NÃO ? 

 

A descoberta dos regimes de quimioterapia com cisplatina na década de 1970 para tumores de 

células germinativas malignos melhorou substancialmente o prognóstico e estabeleceu o papel crucial 

da cisplatina no tratamento. Porém, o uso de cisplatina causa um risco de efeitos tardios, incluindo não 

somente nefrotoxicidade mas, neurotoxicidade, ototoxicidade, doenças cardiovasculares e segundas 

neoplasias. Por este motivo, vários ensaios clínicos em adultos com tumores de células germinativas 

malignos passaram a comparar cisplatina com carboplatina. Esses ensaios em geral observaram um 

resultado inferior da carboplatina e, a quimioterapia a base de cisplatina foi considerada padrão.   

Porém, a carboplatina quando utilizada em doses mais elevadas, encontra-se bons resultados. 

Portanto, encontrar maneiras em reduzir a toxicidade da cisplatina tem sido um importante objetivo de 

pesquisa para os grupos cooperativos em pediatria, principalmente o grupo Inglês, que desde década de 

noventa subsitutuiu a cisplatina pela carboplatina. Em um estudo de 137 pacientes menores que 15 anos 

com tumores de testículo e ovário eles atingiram uma sobrevida global em 5 anos de 100 e 92,3%, 

respectivamente.  

Essas diferenças nos resultados e variações na prática levaram a questionar se a experiência 

de ensaios em adultos deve ser aplicada para todas as crianças, ou se a carboplatina ainda pode ter um 

papel no tratamento da infância.Frente a isso,  baseada em uma  estratificação de risco e  sistema de 
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estadiamento único , em  grupos maiores de pacientes,  essa será a  nova proposta do grupo Magic, que 

randomizarão PEB com JEB, em pacientes menores que 11 anos com estádio de II-IV.[85] 

  

6.2 TERATOMAS – PAPEL DA QUIMIOTERAPIA E CIRURGIA 

  

Cerca de 40% dos TCG são teratomas (TM- maduros ou TI- imaturos). A maioria acomete a 

região sacrococcígea ao nascimento e são tumores benignos (devem ser ressecados imediatamente e 

completamente). Em crianças com mais de 4 meses de idade, 50% dos teratomas tem componente 

malígno (tecidos de tumor de seio endodérmico ou carcinoma embrionário).  

O teratoma sacrococcígeo surge de células pluripotentes e contém tecido das três camadas 

embriológicas: endoderma, mesoderma e ectodermo. [86] É um tumor raro com uma incidência de 

aproximadamente 1: 35 000 a 1: 40 000 em nascidos vivos, no entanto, ainda é o TCG mais comum da 

infância e da primeira infância [86] e os pacientes do sexo feminino são 4 vezes mais acometidos [86]. 

Com técnicas de imagem melhoradas, mais teratomas sacrococcígeos são diagnosticados no 

período antenatal. Foi relatado que mais de 40% dos pacientes com teratomas sacrococcígeos são 

detectados entre 22 e 36 semanas de gestação em alguns países ocidentais [86]. O diagnóstico pré-natal 

melhorou o manejo perinatal dessas lesões e, especialmente, os teratomas que poderiam se beneficiar 

da intervenção fetal. Uma avaliação pré-natal abrangente, incluindo ultra-sonografia convencional, 

Doppler, ecocardiografia e RM fetal, é essencial para um aconselhamento eficaz e gestão perinatal. [86 ] 

Em 1976 Norris e cols [86]publicaram estudo com TI de ovário em que somente a cirurgia era 

preconizada e 70% destas apresentaram recidiva quando o teratoma imaturo era de grau 3. A partir deste 

estudo ficou-se recomendado na literatura que os TI grau 3 deveriam ser tratados com quimioterapia. 

Entretanto, 20 anos depois, o CCG (children's câncer group) e POG (pediátrico oncology group) [87] 

descreveram que estes pacientes não apresentavam o mesmo indice de recidiva e que alguns pacientes 

recaiam e outros não, deixando em questão quais eram os pacientes de risco para recidiva. Dois anos 

antes desta publicação do CCG e POG, uma análise de 142 casos de teratomas em crianças foi descrita 

por Bellmire e cols (1986) [84] onde estes autores encontraram 5 pacientes (4,7%) com recorrência após 

4 meses a 2 anos e meio do diagnóstico inicial. O fator de risco detectável para recorrência malígna 

sugerido foi que as crianças com teratomas sacrococcígeos apresentavam tumores do tipo IV já que na 

apresentação sacral tipo IV o diagnostico é mais tardio uma vez que todo tumor é de localização interna, 

ao contrario dos tipo I,II e III que parte ou quase todo tumor é exofitico. Sugeria este trabalho, portanto 

que parte do motivo para recidiva se dava ao diagnóstico tardio e consequentemente maior chance de 

malignização destes tumores. De qualquer maneira, era já consenso na literatura de que os tumores 
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sacrococcígeos, além da ressecção radical do tumor, a retirada do coccix, o mais precocemente possível, 

evita recaidas. 

Em um outro estudo, a taxa de recorrência de SCT em 173 crianças foi de 11% em 3 anos e foi 

associado com histologia maligna e ressecção incompleta. [86.] O tamanho do tumor, classificação de 

Altman e idade de diagnóstico não foram fatores de risco significativos. Tumores sacrococcígeos 

histologicamente benigno também podem apresentar-se com recorrência maligna anos após a excisão 

do tumor. Uma possibilidade é que os teratomas abrigam pequenos focos malignos de tumor de seio 

endodérmico não detectados na primeira cirurgia, como mostra o estudo de Gabra HO, et al com 18% 

dos tumores com esta característica tendo a metade recorrência da doença [86]. Assim, uma vez que os 

focos de tumor de seio endodérmico são identificados, haverá a necessidade de expandir 

adequadamente a excisão e quimioterapia após a operação é garantida.[86]. Alternativamente, teratomas 

maduros podem ter a capacidade biológica de progredir para malignidade. [86] 

Do ponto de vista histológico, o teratoma maduro tem uma taxa de recorrência 10%, e teratoma 

imaturo e maligno têm de 33% e 18%, respectivamente. [86] 

Em contrapartida, o artigo chinês mostrou que na análise univariada, a ressecção incompleta do tumor 

durante a cirurgia e histologia maligna mostraram-se significativos fatores de risco para recorrência, e 

outros fatores, como classificação e tamanho do tumor, histologia imatura, idade ao diagnóstico e se foi 

realizada a remoção do cóccix, não foram fatores de risco para a recidiva SCT. [86] 

              Além do trabalho descrito por Marina e cols do CCG e POG em 1999 [88], um ano antes outro 

estudo em crianças foi descrito por Gőbel e cols (1998) [89]com 780 crianças da Alemanha e Austria 

abaixo de 15 anos de idade com TCG; destas 329 (42%) eram portadoras de teratomas. Quanto à 

localização dos teratomas ao nascimento, a maioria dos pacientes apresentava tumores primários de 

região sacrococcígea. Aos 6 meses de idade, os teratomas eram predominantemente de região 

testicular. Quando os tumores primários eram de ovário a idade de aparecimento ocorreu em torno dos 

9 a 15 anos e quando os sítios primários eram de outra localização os pacientes não apresentaram idade 

predominante. A relação feminino/masculino foi 2:1 para a região sacrococcígea e 2.8:1 para os 

intracraneanos. Em relação ao local primário, recaídas e óbitos entre os 329 pacientes com teratoma 

observou-se respectivamente: intracraneano 15 (rec 3, óbito 1), cervical 12(2,0), mediastino 9 (0,0), 

gastrointestinal 3 (1,0), retroperitoneal 19 (0,0), sacrococcígeo 132 (30,8), ovariano 81 (3,1), testicular 40 

(0,0) e outros 18 (0,0). Com estes resultados, os autores apontam o local primário e o procedimento 

cirúrgico como fatores de risco para recidiva. Nos casos onde a ressecção não foi considerada completa, 

os episódios de recidiva foram maiores. 
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                Os mesmos autores do grupo alemão, em 2006 [90], voltam ao assunto e compara 214 pacientes 

registrados no protocolo Makei 83/86 ou 89 com 261 crianças registradas no protocolo Makei 96. 

Comparando as duas populações o estudo mostrou que: 1- A sobrevida livre de eventos (SLE) foi 

semelhante em ambos os grupos (96%), 2- A ressecção incompleta se manteve como o fator isolado de 

risco mais importante para recidiva (com SLE de 55%), 3- A taxa de recaída caiu de 13,9% no primeiro 

grupo para 9,5%  no segundo grupo, 4- No grupo do Makei 83/86/89 4 recém-nascidos morreram por 

consequências perioperatórias e 9 crianças morreram com progressão de doença enquanto que no 

protocolo Makei 96 nenhum recém- nascido morreu e apenas uma criança morreu por progressão de 

doença e outra morreu por meningite, causa não relacionada ao teratoma e, 5- No primeiro período 

nenhuma criança apresentou recidiva do teratoma com componente de tumor de seio endodérmico 

quando as crianças recebiam quimioterapia por apresentarem teratoma imaturo, em contraste com o 

último período que as crianças com teratoma deixaram de ser tratadas com quimioterapia e a conduta 

expectante foi preconizada. Neste caso, mais da metade dos casos que recidivaram apresentaram 

recidiva com componente de seio endodérmico. Estes resultados trouxeram inquietação ao grupo alemão 

quanto a não tratar os casos de teratomas imtauros. O grupo alemão então, no novo protocolo iniciado 

em final de 2006, orienta a conduta expectante, porém um maior rigor na análise dos tumores foi 

preconizado sempre a procura de micro focos malignos em área bastante representativa de todo tumor 

extraído. 

             A revisão chinesa do processo terapêutico utilizado em seus casos encontrou-se mais de 63% 

dos tumores sacrococcígeos imaturos foram tumores de Grau III, e todos os casos de Grau III receberam 

quimioterapia, confirmando que a quimioterapia desempenha papel importante no tratamento de tumores 

imaturos ou malignos. [86]. 

 

Analise conjunta dos 3 protocolos 

 

Abaixo podemos ver vários quadros com dados dos 405 pacientes portadores de teratoma que 

foram registrados em um dos 3 protocolos brasileiros. Neles fazemos uma correlação com sitio primário, 

estadiamento, metástases e recidivas e no final colocamos uma curva estimada (Kaplan-Meyer) dos 

mesmos pacientes. 
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Histologia –Teratomas- 3 protocolos 

 
Frequência 

       % 

 
% acumulada 

 

Teratoma puro 227 56,0 56,0 

T.imat I 56 13,8 69,9 

T.imat.II 29 7,2 77,0 

T.imat. III 31 7,7 84,7 

Terat.misto 62 15,3 100,0 

Total 405 100,0  

 

 

 

 Histologia Total 

Teratoma 

puro 

T.imat I T.imat.II T.imat. III Terat.mist

o 

Primário 

Test. 29 8 3 3 25 68 

Ovário 96 24 12 13 24 169 

Sacroc. 52 15 5 6 6 84 

Med. 27 3 1 1 3 35 

Vag. 1 0 0 0 0 1 

Retro 10 2 3 6 3 24 

Outro 12 4 5 2 1 24 

Total 227 56 29 31 62 405 

 

              * Considerando os dados abaixo acreditamos que nos registros da SOBOPE os casos de 

teratoma puro foram registrados pelos serviços de origem sem revisão do patologista e sem a percepção 

dos colegas oncologistas de que teratoma puro não pode apresentar metástase a distancia ou local. 

Desta forma consideremos que os 14 casos que estão como E II, III ou IV e que os 5 casos registrados 

como teratomas puros metastasticos não fossem de fato teratomas puros. O que exigiria uma revisão do 

patologista em busca de microfocos malignos ou serem teratomas imaturos. 
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  Histologia Total 

Teratoma puro * T.imat I T.imat.II T.imat. III Terat.misto 

Estadiamento 

I 211 39 18 17 13 298 

II *7 5 5 2 4 23 

III *3 7 6 7 19 42 

IV *4 5 0 5 26 40 

Total 225 56 29 31 62 403 

 

 

 

  Histologia Total 

Teratoma 

puro * 

T.imat I T.imat.II T.imat. III Terat.misto 

Meta ao diagnóstico 
Não 222 48 27 25 29 351 

Sim 5 8 2 6 33 54 

Total 227 56 29 31 62 405 

 

 

 

Histologia Total N N Óbitos 

Teratoma puro 203 2 

T.imat I 54 3 

T.imat.II 26 1 

T.imat. III 26 3 

Terat.misto 61 11 

Overall 370 20 
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Teratoma de Ovário 
 

Na infância os TCGs são uma doença rara, e com componente maligno os TCGs contribuem 

com apenas 3,3% de todas as doenças malignas registradas no registro alemão de câncer de crianças. 

Tumores ovarianos mostram um pico de incidência peripubertalmente.[90] 

 No entanto, em adolescentes de 15-19 anos, tumores malignos de células germinativas 

representam9% de neoplasias. São os tumores sólidos são a segunda doença maligna mais comum 

perdendo para o Linfoma de Hodgkin nesta faixa etária para ambos os sexos. Cerca de 900 novos casos 

de tumores de células germinativas malignos são diagnosticados nos EUA todos os anos em menores 

de 20 anos de idade. 

 Os tumores de células germinativas do ovário tipicamente apresentam início gradual de 

distensão abdominal, dor e massa pélvica palpável. A dor aguda grave geralmente sugere torção, ruptura 

ou hemorragia dentro do tumor. 
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 Uma característica particular do teratoma imaturo de ovário é a gliomatose peritoneal, na qual 

existem implantes de tecido glial maduro no peritôneo.  

 O diagnóstico diferencial de tumor ovariano em crianças pode incluir cistos ovarianos benignos, 

tumores estromais do cordão sexual ou, mais raramente, carcinoma epitelial de ovário do tipo adulto.[85] 

 Os teratomas serão estratificados de acordo com os ricos de recaída, baseados nos seguintes 

parâmetros: 

 Sitio primário 

 Histologia (grau de imaturidade e presença de micro-focos de componentes 

malignos) 

 Marcadores tumorais 

 Ressecção cirúrgica 

 

Favorável: Pacientes com teratomas puros de ovário (grau 0-III), totalmente ressecado(R0), serão 

tratados com observação clinica e radiológica mensal por 6 meses e e a cada 2 meses até 1 ano. 

Indeterminado: Pacientes com teratomas puros de ovário (grau 0-III), e ressecção cirúrgica com restos 

microscópicos(R1) ou macroscópicos (R2) serão monitorizados com observação clínica, radiológica e 

marcadores mensalmente por 6 meses, e a cada 2 meses até 1 ano. 

Esta estratégia terapêutica de observação clínica, radiológica e marcadores mensalmente por 6 meses 

e a cada 2 meses até 1 ano. 

                A estratégia terapêutica de observação clínica, radiológica e marcadores mensalmente por 6 

meses e a cada 2 meses até 1 ano, também será realizada para os teratomas com micro-focos de 

tumores malignos, totalmente ressecado ou com restos cirúrgicos microscópicos, pois este grupo de 

pacientes potencialmente apresentam maior risco de recorrência quando comparados com o grupo de 

teratomas sem foco de tumor maligno. 

Desfavorável: Devido ao alto risco de recaída com malignidade, ressecção cirúrgica incompleta com 

restos macroscópicos(R2) de teratomas com micro-focos de tumores malignos deverão ser tratados com 

quimioterapia adjuvante de acordo com o protocolo de TCG maligno. 

Baseado em estudos anteriores a incidência de progressão dos teratomas com ressecção cirúrgica 

incompleta depende da localização do tumor (gonadal <5%) e grau de imaturidade (grau 0 e I +/- 5%, 

grau II +/- 10% e grau III +/- 30%). 
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Tabela 18: Estratégia terapêutica para os teratomas maduros ou imaturos(grau 0-III) de acordo com a 

ressecção cirúrgica e histologia (AFP ou ΒHCG normais) 

 Ressecção Microfocos 

malignos 

Grupo de risco Tratamento 

Teratoma  R0 ou R1 não Favorável AC mensal 6m 

Grau 0-III  sim Indeterminado AC mensal 6m 

Gonadal ou R2 não Indeterminado AC mensal 6m 

Extra gonadal  sim Desfavorável QT 

 

 

 O teratoma de ovário com implantes peritoneais (gliomatose peritoneal) → FIGO 1c = tratamento 

cirúrgico e acompanhamento clinico e radiológico mensal por 6 meses. 

 Teratoma com marcadores tumorais elevados → tratamento como tumor de células germinativas 

maligno, mesmo sem microfocos malignos na descrição do Anatomo Patológico. 

Observação: Caso o paciente com teratoma maduro ou imaturo com microfocos malignos apresente 

recidiva, devera ser notificado ao comitê de TCG imediatamente para que este grupo de pacientes seja 

monitorizado durante o estudo. Se houver índice de recidiva superior a 50% será necessário rediscutir a 

terapêutica, pois só se justifica adicionar quimioterapia se houver recaída em mais da metade dos casos 

pois o índice de sobrevida após recaída ou progressão de doença em 3 anos ≥ 95%. 
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Analise dos Teratomas de ovário nos 3 estudos brasileiros 

 

                  Abaixo representamos em quadro e curva sobrevida os 169 casos de teratomas de ovário 

matriculados em um dos 3 protocolos Brasileiros. 

 

 

 Frequencia % % acumulada 

 

Teratoma puro 96 56,8 56,8 

T.imat I 24 14,2 71,0 

T.imat.II 12 7,1 78,1 

T.imat. III 13 7,7 85,8 

Terat.misto 24 14,2 100,0 

Total 169 100,0  

 

 

*Consideremos que o caso que está como E II não é de fato teratoma puro. O que exigiria uma revisão 

do patologista em busca de microfocos malignos ou seria teratoma imaturo ou não seria metastático 

(dependendo da revisão do radiologista). 
 

 

 Estadiamento Total 

I II* III IV 

 

Teratoma puro* 95 *1 0 0 96 

T.imat I 17 1 3 3 24 

T.imat.II 6 2 4 0 12 

T.imat. III 6 1 3 3 13 

Terat.misto 8 1 7 8 24 

Total 132 6 17 14 169 

 

 

 Metástase ao diagnóstico Total 

Não Sim 

 

Teratoma puro 96 0 96 

T.imat I 20 4 24 

T.imat.II 10 2 12 

T.imat. III 9 4 13 

Terat.misto 13 11 24 

Total 148 21 169 
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 Recidiva/Recaída Total 

Não Sim 

 

Teratoma puro 92 0 92 

T.imat I 20 3 23 

T.imat.II 12 0 12 

T.imat. III 11 1 12 

Terat.misto 22 2 24 

Total 157 6 163 

 

 Total N N óbito 

Teratoma puro 83 0 

T.imat I 24 2 

T.imat.II 11 0 

T.imat. III 10 1 

Terat.misto 23 3 

 151 6 
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Teratoma de Testículo 

 

 

Analise dos Teratomas de testículo nos 3 estudos brasileiros. 

            Abaixo representamos em quadro e curva sobrevida os 68 casos de teratomas de testículo 

matriculados em um dos 3 protocolos Brasileiros. 

 

 Frequencia % % acumulada 

 

Teratoma puro 29 42,6 42,6 

T.imat I 8 11,8 54,4 

T.imat.II 3 4,4 58,8 

T.imat. III 3 4,4 63,2 

Terat.misto 25 36,8 100,0 

Total 68 100,0  

 

*Consideremos que os 3 casos que estão como E II, III ou IV e que os 2 casos registrados como 

teratomas puros metastasticos não fossem de fato teratomas puros. O que exigiria uma revisão do 

patologista em busca de microfocos malignos ou serem teratomas imaturos. 
 

 Estadiamento Total 

I II* III* IV* 

 

Teratoma puro* 26 *1 *1 *1 29 

T.imat I 6 0 0 2 8 

T.imat.II 1 1 1 0 3 

T.imat. III 1 1 0 1 3 

Terat.misto 4 2 4 15 25 

Total 38 5 6 19 68 

 

 Metástase ao diagnóstico Total 

Não Sim* 

 

Teratoma puro* 27 2 29 

T.imat I 7 1 8 

T.imat.II 3 0 3 

T.imat. III 2 1 3 

Terat.misto 8 17 25 

Total 47 21 68 
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 Teratoma Sacrococcígea 

 

Analise dos Teratomas de sacrococcígea nos 3 estudos brasileiros. 

             Abaixo representamos em quadro os 84 casos de teratomas de sacrococcígea matriculados 

em um dos 3 protocolos Brasileiros. 

 

 Frequenia % % acumulada 

 

Teratoma puro 52 61,9 61,9 

T.imat I 15 17,9 79,8 

T.imat.II 5 6,0 85,7 

T.imat. III 6 7,1 92,9 

Terat.misto 6 7,1 100,0 

Total 84 100,0  
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*Consideremos que os 3 casos que estão como E II, IV e que ocaso registrado como teratoma puro 

metastastico não é de fato teratoma puro. O que exigiria uma revisão do patologista em busca de 

microfocos malignos ou serem teratomas imaturos. 

 

 Estadiamento Total 

I II* III IV* 

 

Teratoma puro* 47 *2 0 *1 50 

T.imat I 8 4 3 0 15 

T.imat.II 5 0 0 0 5 

T.imat. III 4 0 1 1 6 

Terat.misto 0 1 3 2 6 

Total 64 7 7 4 82 

 

 

 Metástase ao diagnóstico Total 

Não Sim 

 

Teratoma puro 51 1 52 

T.imat I 12 3 15 

T.imat.II 5 0 5 

T.imat. III 5 1 6 

Terat.misto 4 2 6 

Total 77 7 84 

 Recidiva/Recaída Total 

Não Sim 

 

Teratoma puro 47 2 49 

T.imat I 12 3 15 

T.imat.II 4 0 4 

T.imat. III 6 0 6 

Terat.misto 6 0 6 

Total 75 5 80 
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 Teratoma de Retroperitoneo 

 

Analise dos Teratomas de retroperitoneo nos 3 estudos Brasileiros. 

            Abaixo representamos em quadro os 24 casos de teratomas de retroperitoneo matriculados em 

um dos 3 protocolos Brasileiros. 

 

 Frequencia % % acumulada 

 

Teratoma puro 10 41,7 41,7 

T.imat I 2 8,3 50,0 

T.imat.II 3 12,5 62,5 

T.imat. III 6 25,0 87,5 

Terat.misto 3 12,5 100,0 

Total 24 100,0  
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*Consideremos que o caso que está como E IV e que o caso registrado como teratoma puro metastastico 

não é de fato teratoma puro. O que exigiria uma revisão do patologista em busca de microfocos malignos 

ou serem teratomas imaturos. 
 

 

 Estadiamento Total 

I II III IV* 

 

Teratoma puro* 9 0 0 1 10 

T.imat I 1 0 1 0 2 

T.imat.II 2 1 0 0 3 

T.imat. III 3 0 3 0 6 

Terat.misto 0 0 2 1 3 

Total 15 1 6 2 24 

 

 

 Metástase ao diagnóstico Total 

Não Sim* 

 

Teratoma puro* 9 1 10 

T.imat I 2 0 2 

T.imat.II 3 0 3 

T.imat. III 6 0 6 

Terat.misto 1 2 3 

Total 21 3 24 

 Recidiva/Recaída Total 

Não Sim 

 

Teratoma puro 10 0 10 

T.imat I 2 0 2 

T.imat.II 3 0 3 

T.imat. III 4 1 5 

Terat.misto 2 1 3 

Total 21 2 23 
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6.3 GLIOMATOSE PERITONEAL 

 

              A gliomatose peritoneal (GP) é uma condição rara, descrita em associação com teratomas 

imaturos e com a síndrome do crescimento do teratoma [91] e, menos frequentemente, com teratomas 

maduros [92].Ocorre comumente em meninas jovens sendo a maioria, dos cerca de 100 casos já descritos, 

associados a teratomas ovarianos imaturos [93] e, em casos raros, podendo ser encontrado em homens 

[92].É caracterizado por múltiplos implantes peritoneais nodulares ou miliares compostos por glia benigna 

e madura. Os implantes são ávidos por 18-F FDG, sendo realçados no FDG-PET CT [91].A patogênese 

os nódulos é geralmente atribuída a sementes peritoneais originárias do rompimento do teratoma 

primário, porém há evidências de que os implantes têm diferenças genéticas em relação ao tumor 

primário [94]. 

 Como tem uma taxa de incidência extremamente baixa, não há orientação amplamente aceita 

quanto ao método pelo qual esses pacientes devem ser tratados. Desde que a doença foi descrita pela 

primeira vez por Neuhauser em 1906, tem sido bem documentado que GP, quando benigna, não afeta 

negativamente a sobrevida global dos pacientes. A presença de GP, entretanto, está relacionada a maior 

taxa de recidiva precoce, tumores maiores e valores mais elevados de CA-125 pré operatório[95]. 

Implantes gliais associados com a doença podem permanecer estáveis por longos períodos de tempo, 

ou podem desaparecer completamente, não modificando o estádio ou alterando o prognóstico. Pela 

dificuldade de ressecção completa, é indicada abordagem cirúrgica conservadora[93]. Sugere-se, 

entretanto, seguimento de longo prazo nos pacientes com GP, devido ao risco potencial de malignização 

[92]. 

 

 

6.4 SÍNDROME DO CRESCIMENTO DO TERATOMA 

 

                   A síndrome do crescimento do teratoma foi descrito pela primeira vez por Logothetis e 

colaboradores em 1982 [96], onde os autores observaram o aumento do volume tumoral devido ao 

componente do teratomamaduro. [96.a] De acordo com Logothetis, três critérios são necessários para 

definir esta síndrome: 

1. Normalização dos marcadores tumorais (alfa-fetoproteína, beta-HCG), anteriormente elevados. 

2. Aumento do tamanho tumoral durante ou após a quimioterapia. 

3. Ausência de qualquer componente histológico que não o teratoma maduro na peça cirúrgica. 
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                   Ainda existem duas hipóteses principais sobre a formação da Síndrome do Crescimento do 

teratoma sendo a primeira quando a quimioterapia transforma as células malignas em elementos 

"teromatosos" benignos. E a segunda hipótese é quando a quimioterapia destrói somente as células 

malignas deixando as demais quimio resistentes. Porém ainda há muita incerteza em relação a esta 

síndrome devido ao número limitado de casos descritos na literatura. [96.a] AmsalemEt al. Concluiu que 

estas duas descobertas eram provavelmente o mesmo evento [96.b]. 

                 A incidência da síndrome do crescimento do teratoma de acordo com os escassos relatos da 

literatura corresponde a 2-7% dos casos de TCG. O crescimento pode ocorrer no sítio primário ou em 

locais metastáticos[97]. Os sitios comuns incluem peritôneo, retroperitôneo, mesentério, pulmão e 

mediastino. Porém, peritônio é o sitio mais comum da síndrome seguido por TCG de ovário. [97a].E eles 

podem metastastizar para qualquer local, particularmente o retroperitôneo, mediastino e região cervical. 

Afeta tipicamente jovens adultos e adolescentes. [97b] 

                  Sua patogênese não é completamente compreendida e o diagnóstico só pode ser feito com 

certeza após o exame patológico completo. A cirurgia é o único tratamento recomendado e o 

reconhecimento precoce desta síndrome é essencial, pois oferece esperança para ressecção curativa e 

evita o uso de quimioterapia ineficaz. A ressecção completa é um principal fator que prediz prognóstico 

[66.]. Andre et al. [66] relatou uma taxa de recorrênciade 4% no caso de ressecção total e 83% nas 

ressecções parciais para síndrome de crescimento de teratoma. A sobrevida em 5 anos é de 89% quando 

há ressecção cirúrgica completa.A ressecção incompleta implica em altas taxas de recidiva[98]. 

                De acordo com os dados da literatura, as complicações são geralmente devido a compressão 

de órgãos pelo teratoma: compressão do mesentério com necrose intestinal, insuficiência renal devido a 

compressão ureteral, obstrução intestinal e obstrução do ducto biliar[97]. 

 Não foi estabelecido um protocolo de gestão padronizado, mas Byrd et al. Propôs um fluxograma. 

(Figure 19). 
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Fonte: Byrd et AL [99] 
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                   O crescimento progressivo do tumor pode ser fatal se a cirurgia não for viável porque os 

teratomas são dificilmente sensíveis à quimioterapia e à radioterapia. Por esse motivo, uma tentativa de 

tratamento individual com potencial antiangiogênico pode valer a pena. 

                    É relatado que o medicamento Palbociclib, um inibidor kinases, ciclina-dependentes ( CDK-

4 e 6) pode estabilizar a vascularização do tumor em pacientes pediátricos com teratoma., como descirto 

em tumor intracraniano  [99]. Essa inibição de CDK 4/6 bloqueia a síntese de DNA proibindo a progressão 

do ciclo celular da fase G1 a S. O efeito secundário principal parece ser neutropenia que é reversível. 

Foi especialmente eficaz em teratomas que expressam pRB(Proteína de retinoblastoma). Numa 

pesquisa posterior com uso de Palbociclib em pacientes com síndrome de crescimento do teratoma 

apresentou diminuição no número de eventos clínicos relacionados com as principais doenças, assim 

como o número médio de meses de sobrevida sem progressão da massa nos teratomas sem 

ressecabilidade. Metástases inoperáveis foram tratadas com bevacizumab e Inibidores de cinase 

dependente de ciclina, assim o marcador AFP retornou para dentro do intervalo normal. Interferon-alpha 

foi usado com sucesso em tumores não ressecáveis para impedir seu crescimento por um longo período 

de tempo com base em suas propriedadesantiangiogênicase antiproliferativase por sua modulação 

imunológica. 

                   No contexto do teratoma de ovário imaturo tratado com quimioterapia, uma taxa de 

crescimento rápido na presença de normalização dos marcadores tumorais séricos devem suscitar 

suspeitas da síndrome. [99] 
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                                        PARTE II 

 

7. OBJETIVOS DO PROTOCOLO TCG 2017 

 

 

 

 Padronizar e orientar a conduta terapêutica, empregando-se somente cirurgia para os pacientes 

considerados baixo risco e quimioterapia nos pacientes classificados como sendo de risco 

intermédio e alto risco.  

 

7.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

7.1.1 Teratoma 

 

 Avaliar a evolução dos pacientes correlacionando o sítio primário do tumor, a ressecabilidade 

cirúrgica, a histologia (grau de imaturidade e presença de micro-focos de componentes malignos) 

e a presença ou não de marcadores tumorais. 

 

           A central de revisão de anatomia patológica constitui uma parte essencial neste protocolo e serve 

para prospectivamente identificar micro-focos de componentes malignos.Estas informações, bem como 

os dados clínicos e laboratoriais (ex: marcadores tumorais) poderão ser utilizados para diferenciar os 

teratomas com curso clinico benigno dos teratomas com micro-focos de tumores malignos. 

7.1.2 TCGs malignos 

 

Sem quimioterapia 
 

 Comparar a sobrevida livre de eventos e sobrevida global das pacientes com tumor de ovário Ia, 

Ib e Ic FIGO, qualquer subtipo histológico, que serão tratadas com cirurgia e observação clínica 

com os dados históricos dos TCG-91 , TCG- 99 e  TCG-2008.. 

 Comparar a sobrevida livre de eventos e sobrevida global dos pacientes com tumores 

extragonadais E I, qualquer subtipo histológico, que serão tratados com cirurgia e observação 

clínica, com os dados históricos dos TCG 91 ,  TCG-99 e TCG-2008. 
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Quimioterapia 
 

 Avaliar o impacto na sobrevida global e livre de doença para os pacientes com tumores gonadais 

Estadio IV abaixo de 11 anos de idade que forem tratados como risco intermediário e comparar 

com os protocolos anteriores onde estes pacientes foram tratados como alto risco.  

 Avaliar o papel do TIP nos pacientes tratados como Risco Intermediario considerados pobres 

respondedores na ultima reavaliação, após 4 ciclos PE, que mantiverem tumor viável, 

ressecável. 

 Avaliar o papel do TIP nos pacientes tratados com Alto Risco considerados pobres 

respondedores na ultima reavaliação, após 5 ciclos PEI, que mantiverem tumor viável, 

ressecável. 

 

Cirurgia 

 Analisar se as recaídas serão maiores em pacientes com ressecção cirúrgica completa 

macroscopicamente, mas com tumor microscópico positivo (R1), quando comparados com 

pacientes com ressecção completa ( R0)  

 

 Analisar o papel da cirurgia de reestadiamento quando os pacientes forem operados inicialmente 

em centros não oncológicos, evitando assim subestadiamento. 

 

 Analisar a influência da localização (coccix, outras localizações extragonadais e gonadais) com 

o grau histológico -grau de imaturidade G0,I,II ou III (em geral o risco de recaída maligna bem 

como recaída, é maior em teratomas sacrococcígeo com restos macroscópicos (R2), com 

imaturidade grau II ou III , quando comparados com qualquer outra localização). 

 

Transplante Celulas Tronco Hematopoiética 

 

 Avaliar o papel do transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH) como terapia de 

primeira linha para os pacientes metastáticos incluídos no grupo de alto risco, que apresentarem 

queda lenta de marcadores tumorais após os 2 primeiros ciclos de quimioterapia. 

 Avaliar o papel do transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH) nos pacientes tratados 

com Risco Intermediario considerados pobres respondedores na ultima reavaliação, após 4 

ciclos PE, que mantiverem tumor viável, irressecável. 
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 Avaliar o papel do transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH) nos pacientes tratados 

com Alto Risco considerados pobres respondedores na ultima reavaliação, após 5 ciclos PEI, 

que mantiverem tumor viável, irressecável. 

 Avaliar o papel do transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH) nos pacientes tratados 

com Risco Intermediario, com sinais de progressão de doença na reavaliação após 3 ciclos PE. 

 Avaliar o papel do transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH) nos pacientes tratados 

com Risco Intermediario, com sinais de progressão de doença na reavaliação após 3 ciclos PEI. 
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8. ELEGIBILIDADE 
 

8.1 CRITÉRIO DE INCLUSÃO 
 

Serão admitidos para o estudo todos os pacientes com idade inferior ou igual a 19 anos, de 

ambos os sexos, com diagnóstico de Tumor de Células Germinativas (TCG) gonadal e extragonadal.    

Somente teratomas com componentes malignos de um dos subtipos histológicos de TCG 

(germinoma, seio endodérmico, carcinoma embrionário, coriocarcinoma) deverão ser incluídos no 

protocolo. 

     Assinatura do consentimento livre e esclarecido e assentimento do paciente.  

 
8.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 
 

 Os teratomas com elementos de tumores malignos não células germinativas (neuroblastoma, 

PNET, adenocarcinoma) serão excluídos. 

 Pacientes com TCG primários do SNC não serão tratados com este protocolo.  
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9. AVALIAÇÃO CLÍNICO LABORATORIAL 

 

           A avaliação correta para o diagnóstico de uma neoplasia é a comprovação histológica do 

tumor. Entretanto, em alguns pacientes o tumor de células germinativas maligno poderá ser 

diagnosticado com o auxílio dos marcadores tumorais, sendo a biópsia dispensável nestes casos. 

           A avaliação diagnóstica de tumores germinativos sem a dosagem dos marcadores tumorais 

está incompleta. 

 

9.1 MÉTODOS E ESTRATÉGIAS CLÍNICAS PARA O DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

           Em pacientes com suspeita de TCG, a avaliação diagnóstica inicial inclui a imagem radiológica 

e a medida dos marcadores tumorais para identificar um tumor secretante e para avaliar as condições 

de ressecabilidade do tumor. Posteriormente considerar-se-á para a avaliação diagnóstica a 

localização específica do tumor e o potencial de disseminação. 

• A ressecção cirúrgica completa primária será o tratamento de escolha se a avaliação 

clínica e radiológica indicarem inequivocamente um tumor circunscrito e localizado, 

sem riscos para o paciente. 

• Em casos de doença metastática e/ou risco de cirugia mutilante apenas a biópsia para 

diagnóstico histopatológico será indicada. 

• Além disso, o diagnóstico clínico poderá ser estabelecido se os marcadores tumorais 

estiverem elevados (com a ausência de outras desordens associadas com elevação 

da α-fetoproteina, tais como a prematuridade ou crianças menores de 12 meses onde 

está naturalmente elevada, como ilustrada no quadro 4 – pg 53, assim como 

desordens hepáticas ou a elevação do β-HCG em grávidas) e imagem radiológica 

característica , permitindo o início da quimioterapia sistêmica imediatamente. 

• Em tumores não secretantes, a biópsia é mandatória. 

 

9.1.1 INVESTIGAÇÃO CLÍNICA 

 

               Durante a avaliação da história familiar e exame físico não esquecer:  

• Historia de câncer familial, focando os tumores gonadais (2-5% TCGs) 

• Exposição de terapia hormonal da mãe durante a gravidez 

• Historia de testículo ectópico ou hidrocele. 
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• Documentação de sintomas relacionados ao tumor. 

• Retardo ou aceleração do desenvolvimento puberal. 

• Em caso de tumores pélvicos, avaliação de incontinência urinária e/ou fecal. 

              Se possível no exame físico avaliar o tamanho do tumor e potenciais sítios de metástases. 

Nos tumores sacrococcígeos, o exame retal é mandatório para avaliar componente de tumor 

intrapélvico e relação anatômica com o reto. 

 

9.1.2  INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL 

 

• Marcadores tumorais: AFP*, HCG (quantitativo), DHL(mandatórios), fosfatase alcalina 

placentária(PLAP). Hemograma completo 

• Eletrólitos séricos (Na, K, Ca,P, Mg) 

• Bioquímica sérica: uréia, creatinina, TGO, TGP,fosfatase alcalina, bilirrubinas  

• Sorologias: hepatites,CMV,HIV 

• Urina tipo I 

• Taxa de filtração glomerular (Clearance de creatinina)** ver observação abaixo 

• Audiometria 

• Dosagens hormonais se presença de sinais de puberdade precoce: LH, FSH, 

testosterona, dehidrotestosterona (meninos), 17  estradiol(meninas). 

• *Utilizar o quadro 4 para verificar os valores normais de AFP até 1 ano de idade. 

 

**Obs: A taxa de filtração glomerular poderá ser estimada segundo o método de Schwartz revisado em 

2009, para os pacientes com idade entre 1 – 18 anos, calculado conforme a seguinte fórmula: 

 

 TFG = 0,413 x estatura em centímetros ÷ Creatinina sérica 

 

 Para os menores que 1 ano de idade recomenda-se a dosagem da cistatina C, quando possível. 

Alguns estudos têm mostrado que esse biomarcador é melhor indicador de avaliação da função renal 

que a creatinina, sendo um preditor precoce de lesão renal aguda (Filler, 2015; Nakhjavan-Shahraki, 

2017). 

 Audiometria: o acompanhamento audiológico (anamnese, otoscopia e audiometria de alta 

frequência e teste de emissões otoacústicas) é a única maneira de detectar a ototoxicidade antes de o 

paciente se tornar sintomático. Idealmente, essa monitorização deve ocorrer antes do início do 
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tratamento ou até 24 horas após a primeira administração (baseline) e antes de cada novo ciclo com 

cisplatina (American Academy of Audiology, 2009).  

 
 

9.1.3 AVALIAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO 

 

A)  Antes de cada ciclo de quimioterapia 

• Hemograma completo 

• Eletrólitos séricos (Na, K, Ca,P, Mg) 

• Bioquímica sérica: uréia, creatinina, TGO, TGP,fosfatase alcalina, bilirrubinas  

• Marcadores tumorais: AFP, HCG,DHL (dispensável nos casos negativos) 

• Urina tipo I 

• Taxa de filtração glomerular (Clearance de creatinina) 

• Audiometria (quando possível). 

 

      B) Avaliação no final do tratamento 

• Marcadores tumorais: AFP*,  HCG, DHL (mandatórios), Hemograma completo 

• Eletrólitos séricos (Na, K, Ca,P, Mg) 

• Bioquímica sérica: uréia, creatinina, TGO, TGP, fosfatase alcalina, bilirrubinas  

• Sorologias: hepatites, CMV, HIV 

• Urina tipo I 

• Taxa de filtração glomerular (Clearance de creatinina) 

• Audiometria 

• Exames radiológicos 

 

 

9.1.4 AVALIAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO TRATAMENTO - LABORATORIAL 

 

A)  Se tumor maligno com marcador positivo :  

No 1º semestre, coletar marcacdor mensalmente além, de rigoroso exame clínico; 

No 2º semestre, coletar marcador bimensalmente; 

No 2º ano, coletar marcador a cada 4 meses; 

No 3º ao 4º ano, coletar marcador a cada 6 meses; 
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 A  partir do  5º ano, coletar marcacdor uma vez ao ano. 

B) Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

No 1º ano, coletar marcador a cada 2 meses; 

No 2º ano, coletar marcador a cada quatro meses ; 

E a partir do 3º  ao 5º ano, coletar marcador a cada 6 meses. 

C) Se tumor benigno (teratoma) : 

No 1º ano, coletar maracdor a cada 3 meses ; 

No 2º ano, coletar marcador a cada 4 meses; 

 E a partir do 2º ao 5º ano, coletar marcacdor  a cada 6 meses.  

 

  

9.1.5  AVALIAÇÃO RADIOLÓGICA  AO DIAGNOSTICO, NA REAVALIAÇÃO, 
NO TERMINO DO TRATAMENTO E NO SEGUIMENTO 

 
 

                     No protocolo TCG-GALOP 2017, visando equalizar as diversas realidades dos 

diferentes estados brasileiros e países da América Latina que fazem parte deste protocolo, 

realizaremos uma divisão de acordo com os exames de imagens disponíveis nos centros de 

tratamento, dividindo-os em três grupos de exames, ressaltando que, quando possível deverão 

ser realizados os exames do terceiro grupo. 

                  Para  cada sitio primário definiremos os exames necessários nas diferentes etapas do 

tratamento: ao diagnostico, na reavaliação, no termino do tratamento ou no seguimento. 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Rx 

USG 

Ctg óssea 

Rx 

USG 

TC 

Ctg óssea 

Rx 

USG  

TC  

RM 

Ctg óssea 

            Rx - Radiografia simples; USG – Ultrassonografia; TC – Tomografia Computarizada;  

            RM – Ressonância Magnética; Ctg óssea - Cintilografia óssea 
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PARTE III 
 

10 TUMORES GONADAIS 

 

10.1  OVÁRIO 

 

Introdução 

 

                Os tumores germinativos malignos de ovário correspondem a aproximadamente 20% de todas 

as massas ovarianas em crianças e adolescentes e 1% das neoplasias malignas da infância [100,101,102].A 

incidência aumenta após os 8 anos de idade e tem pico, aos 19 anos.Para crianças menores de 15 anos, 

eles ocorrem mais comumente entre 10 e 14 anos.[100] 

            Em contraste com os tumores ovarianos que acometem mulheres adultas, 2/3 dos tumores 

ovarianos das crianças e adolescentes são tumores de células germinativas sendo os tumores de origem 

epitelial e estromal ocorrendo em menor frequência [100]. 

           Os tipos de tumores ovarianos malignos em pediatria encontram-se no quadro 5. 
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Quadro 5.Tipos de tumores ovarianos malignos e frequência relativa em crianças (%). 

Tumores malignos de ovário % em crianças segundo Norris 

I – Tumores de Células Germinativas 75,2 

A – Disgerminomas  9,2 

B – Carcinoma Embrionário 17,6 

C - Teratoma Imaturo 38,6 

D –Tumor Germinativo Embrionário 29,7 

       Coriocarcinoma - 

       Tumor de seio endodérmico 16,1 

        Gonadoblastoma - 

II – Tumor mesenquimal/estromal 24,3 

A  -  Sexo diferenciado  

        Tumor de células da granulosa   11,9 

        Tumor de célula teça 3,4 

         Arrenoblastoma 2,2 

         Tumor de célula de Hilus  

B – Sexualmente indiferenciado 6,8 

       Fibrossarcoma      - 

       Neurofibrossarcoma - 

       Leiomiossarcoma - 

       Rabdomiossarcoma - 

       Linfoma - 

III – Epitelial 0,5 

A – cistoadenocarcinoma seroso 3,2 

B – cistoadenocarcinoma mucinoso - 

C – cistoadenocarcinoma endometrióide - 

D – tumor de Brenner - 

   Fonte: Lopes LF. 1994 [103] 

 

 A dor abdominal é o sintoma que pode estar presente em até 80% dos pacientes. A dor pode 

ser de natureza crônica mas, pode mimetizar abdome agudo. Podem estar associados com 

torção de ovário e, frequentemente as pacientes são submetidas a procedimento cirúrgico com 

suspeita de apendicite aguda. [100]. Outros sinais e sintomas presentes incluem:  massa 

abdominal palpável, febre, constipação, amenorreia, sangramento vaginal e raramente disúria 

[100,101,104]. A puberdade precoce é mais frequentemente associada a tumor estromal de ovário, 

mas foi descrito em tumor de seio endodérmico, coriocarcinoma e teratoma misto com elementos 

sarcomatoso ou carcinomatoso não derivado de células germinativas [100]. 
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                Os tumores benignos são descritos em todas as idades, enquanto que os tumores malignos 

são raros abaixo dos 10 anos de idade. A incidência dos tumores malignos aumenta na fase puberal, 

sendo o disgerminoma o mais prevalente durante a puberdade, com pico aos 19 anos, podendo ser 

bilaterais em 20% casos. Além disso, tumores malignos podem possuir outros componentes como 

subtipo seio endodérmico, mais raramente carcinoma embrionário, coriocarcinoma e outros. [100] Este 

padrão de Subtipos histológicos ocorrem tanto nos tumores primários quanto nas metástases[105]. 

Atualmente os tumores de células germinativas malignos primários de ovário (Estadios I-IV) possuem 

excelente sobrevida com ressecção cirúrgica conservadora e protocolo quimioterápico baseado em 

cisplatina. 

                Recentemente dados de estudos em adultos e crianças sugerem que pacientes com tumores 

de ovário Estadio I podem ser tratados com cirurgia e observação e, a quimioterapia seria reservada para 

pacientes com recorrência ou para aquelas pacientes que os marcadores tumorais séricos não 

normalizassem.  

          O protocolo Alemão MAKEI 96 tratou 20 meninas < 18 anos com TCG maligno de ovário Estadio I 

(produtores de marcadores séricos) com cirurgia e observação [105]. 5/20 pacientes recidivaram, todas 

foram resgatadas com a quimioterapia e não houve nenhuma morte. O grupo francês usou a mesma 

estratégia. Das 19 meninas, < 18 anos, com Estadio I ovário, 8 recidivaram. Sete das 8 recidivas estão 

vivas e livres de doença. Uma paciente foi a óbito sem resposta a quimioterapia (4, 5)[106,107]. Ao 

agruparmos o protocolo Alemão com o Francês, 39 meninas, < 18 anos com TCG maligno de ovário 

Estadio I, foram tratadas com cirurgia e observação clínica e radiológica. A sobrevida livre de eventos é 

de 67% e, a sobrevida global é de 97,4%. Com um fato muito importante que 67% das pacientes não 

receberam quimioterapia. Das 13 pacientes que recidivaram, 12 foram resgatadas com a quimioterapia 

convencional.     

            Billmire D. e cols., 2004 [101] publicaram os resultados do Intergroup POG/CCG com 131 meninas 

com TCG maligno de ovário, sendo 41 estadio I, 16 estadio II, 58 estadio III e 18 estadio IV. As crianças 

com estadio I e II foram tratadas de acordo com o protocolo POG 9048/CCG 8891 com ressecção 

cirúrgica do tumor e 4 ciclos de quimioterapia, com sobrevida em 6 anos de 95%.  O regime incluí: 

Cisplatina 20mg/m²/dx5, etoposide 100mg/m²/dx5 e bleomicina 15mg/m²/dx1 (PEB). As crianças com 

estadio III e IV foram tratadas de acordo com o protocolo POG 9049/CCG 8882. Este grupo de alto risco 

foi tratado com ressecção cirúrgica quando possível, seguido por 4 ciclos de quimioterapia. Este grupo 

de pacientes foi randomizado em receber o PEB ou altas doses de cisplatina 40mg/m²/dX5, etoposide 

100mg/m²/dx5 e bleomicina 15mg/m²/dx1 (HD PEB). Se tumor irresecável ao diagnóstico, cirurgia de 

second-look era realizada após os 4 ciclos de quimioterapia. A sobrevida livre de eventos (SLE) em 6 
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anos foi: 95% estadio I, 87,5% estadio II, 94,4% estadio III  menores de 10 anos e 97,5% estadio IV 

menor que 10 anos .( pediatric and adolescent extracranial , 2015) .Com estes resultados da época 

associados à experiência dos tumores de testículo Estádio I, o protocolo do Children`s Oncology Group 

AGCT0132 (COG) classificou os TCG malignos gonadais Estadio I como Baixo Risco e serão tratados 

apenas com cirurgia e observação clínica, após revisão cirúrgica para confirmação cirúrgica quando 

necessário nos tumores de ovário. 

           Baseado nesse estudo e de outros grupos cooperativos, atualmente os esforços são para 

uniformização de estadiamento assim como tratamento. 

 

Analise conjunta dos 3 protocolos 

 

Dos 921 pacientes incluídos nos 3 protocolos brasileiros, foram registrados 393 casos de 

tumores ovarianos. Dentre os 361 avaliáveis, 173 estadio I, 34 estadio II, 104 estadio III e 50 estadio IV. 

A Sobrevida global foi 98,5, 83,9, 90,6 e 75% em 5 anos, respectivamente para os estádios I,II,III e IV, 

conforme gráfico abaixo. 

 De acordo com histologia dos 389 casos, 59 eram tumores de Seio Endodérmico, 106 

disgerminoma, 12 Carcinoma Embrionário, 3 Coriocarcinoma, 96 Teratoma Puro, 49 Teratoma Imaturo, 

24 Teratoma misto e 40 TCG misto.   

 

  

98,5% 

90,6% 

83,9% 

75% 
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 Proposta TCG-GALOP 2017 

 

Com os dados atuais da literatura descritos e baseado, nos resultados do protocolo brasileiro 

TCG 2008 e análise conjunta dos 3 protocolos brasileiros, propomos que os pacientes com tumor de 

ovário Estadio I, qualquer subtipo histológico, continuem sendo tratados como baixo risco, apenas com 

cirurgia e observação, mantendo a utilização do estadiamento da FIGO porém, versão 2013. [108] 

Os pacientes estadios II, III e agora também os pacientes estadio IV com idade inferior a 11 anos, 

serão tratados como risco intermédio, onde receberão quimioterapia em uma fase de indução, com três 

ciclos de cisplatina e etoposide.  

A reavaliação com marcadores após os primeiros dois ciclos da indução, para os pacientes 

Estadio IV < 11 anos determinará se serão mantidos como risco intermédio, nos casos de queda 

esperada de marcadores, ou serão reestratificados para o Alto Risco (AR), seguindo então para a 

quimioterapia a partir da fase de consolidação do AR. Os demais pacientes de risco intermédio (Estadio 

II e III), seguirão com a indução do risco intermédio, completando o terceiro ciclo de cisplatina e 

etoposide. 
 

Após a fase de indução, deverá ser realizada reavaliação com marcadores e imagens e, em caso 

de boa resposta, o paciente segue para a fase de consolidação com mais um ciclo de cisplatina e 

etoposide. Os pacientes com resposta pobre ao término da indução serão reestratificados para o Alto 

Risco, seguindo então para a quimioterapia a partir da fase de consolidação do AR. Aqueles com 

progressão de doença após a indução deverão ser discutidos com o coordenador do protocolo TCG-

GALOP 2017.   
 

Ao término do tratamento do risco intermédio, com os 4 ciclos de CDDP + VP, os pacientes 

devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A resposta completa, com marcadores 

e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes com resposta parcial (marcadores 

negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a cirurgia para avaliação da viabilidade 

da massa residual, para definição de término de tratamento ou seguimento com terapia de intensificação 

com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado anatomopatológico. Para os pacientes com 

sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem residual), caso seja possível a ressecção 

completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção total a intensificação da quimioterapia 

com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP deverá ser discutido possível TCTH 

autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de progressão, deverão ser discutidos com o 

comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 
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Os pacientes do grupo de Alto Risco (estadio IV ≥ 11 anos) serão tratados com uma fase de 

indução com 2 ciclos de Ifosfamida, cisplatina e etoposide (PEI) e reavaliados com marcadores. Para 

aqueles que apresentarem queda lenta dos marcadores, ou seja, mantiverem marcadores estáveis após 

a fase de indução, sugerimos reavaliação com imagens e discussão com o comitê de transplantes do 

protocolo TCG-GALOP 2017. 

Caso apresentem queda esperada dos marcadores após a indução, os pacientes seguirão para 

a fase de consolidação com 3 ciclos de PEI. Após o 1º ciclo da consolidação, deverá ser realizada 

reavaliação com marcadores e imagens. Caso apresentem sinais de progressão, deverão ser discutidos 

com o coordenador do protocolo TCG-GALOP 2017. Os demais casos, seguirão com os 2 ciclos de PEI 

subsequentes.  

Ao término, os pacientes devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A 

resposta completa, com marcadores e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes 

com resposta parcial (marcadores negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a 

cirurgia para avaliação da viabilidade da massa residual, para definição de término de tratamento ou 

seguimento com terapia de intensificação com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado 

anatomopatológico. Para os pacientes com sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem 

residual), caso seja possível a ressecção completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção 

total a intensificação da quimioterapia com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP 

deverá ser discutido possível TCTH autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de 

progressão, deverão ser discutidos com o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 

 

 Estratégias terapêuticas para tumores malignos de ovário 
 

I. BAIXO RISCO - Estádio FIGO Ia, Ib, Ic. 

 sem quimioterapia 

II. RISCO INTERMÉDIO - FIGO IIa-b, III a-c e IV < 11 anos   

 Colher marcadores (AFP, BHCG e DHL) antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo 
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TUMOR DE OVÁRIO - ESQUEMA TERAPÊUTICO – RISCO INTERMÉDIO 

FASE INDUÇÃO 

 
CDDP + VP16 

CDDP + VP16 

↙                                                ↘ 

ESTADIO II e III ESTADIO IV< 11 anos 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES 

↙↘ 

QUEDA ESPERADA QUEDA LENTA 

↓ ↙ 

↘ 

Mudar para o protocolo 
de AR – Iniciar a partir da 

FASE DE 
CONSOLIDAÇÃO – AR 

CDDP + VP16  
 

**Se progressão de 
doença => Discutir 

coordenador do 
protocolo 

 
 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE ** 

FASE DE CONSOLIDAÇÃO Mudar para o protocolo de AR – Iniciar a 
partir da 

FASE DE CONSOLIDAÇÃO – AR 

CDDP + VP16  
 
 

 
REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙                                    ↓                                      ↘ 

RESPOSTA COMPLETA  
MARCADORES E IMAGENS 

NEGATIVOS 

RESPOSTA PARCIAL 
MARCADORES 

NEGATIVOS + TUMOR 
RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA ATIVA 
MARCADORES POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 

TÉRMINO DO TRATAMENTO CIRURGIA 
 (Avaliar viabilidade) 

AVALIAR RESSECABILIDADE 

TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR 
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO 

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

Discutir papel do TMO 

 
 

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 



 

109 

 

 
 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
OVARIANOSDE RISCO INTERMÉDIO 

CDDP:35mg/m2/dia por 3 dias 
VP-16:170mg/m2/dia por 3 dias 

 

QUEDA ESPERADA DE MARCADORES: Marcador ao diagnóstico <  1 

              Marcador após dois ciclos da indução   

QUEDA LENTA DE MARCADORES: Marcador ao diagnóstico >  1 

         Marcador após dois ciclos da indução   

BOA RESPOSTA: Resposta >  25 % e queda dos marcadores tumorais 

 

RESPOSTA POBRE: Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença 

 

RESPOSTA COMPLETA(RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residual 

TÉRMINO DE TERAPIA 

 

RESPOSTA PARCIAL(RP): Marcadores negativos e presença de tumor 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

 →AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP)  

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE RESGATE DOS TUMORES 
OVARIANOS (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 
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ALTO RISCO -   FIGO IV A, IVB >= 11 ANOS 
 

 Colher marcadores (AFP, BHCG e DHL) antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo 

 

TUMOR DE OVÁRIO - ESQUEMA TERAPÊUTICO – ALTO RISCO 

FASE INDUÇÃO 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES  

↙↘ 

QUEDA ESPERADA QUEDA LENTA 

↓ SUGERIMOS AVALIAÇÃO 
COM IMAGENS 

FASE DE CONSOLIDAÇÃO 
 

 
DISCUTIR COM  

COMITÊ DE TCTH   

IFO + CDDP + VP16  
** Se progressão de doença => 

Discutir coordenador do 
protocolo 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS ** 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙ ↓↘   

RESPOSTA 
COMPLETA 

MARCADORES E 
IMAGENS 

NEGATIVOS 

RESPOSTA 
PARCIAL 

MARCADORES 
NEGATIVOS E 

TUMOR RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA 
ATIVA 

MARCADORES 
POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 
TÉRMINO DO 
TRATAMENTO 

CIRURGIA AVALIAR 
RESSECABILIDADE 

 TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR 
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO 

 

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO (TIP) 

Discutir papel do TMO  

 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE RESGATE DOS TUMORES 
OVARIANOSDE ALTO RISCO 

IFO: 2,0g/m²/dia por 3 dias 
CDDP: 40 mg/m²/dia por 3 dias 
VP16: 80 mg/m²/diapor 3 dias 
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BOA RESPOSTA:Resposta >25 % e queda dos marcadores tumorais 
 

RESPOSTA POBRE:Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença 

 

RESPOSTA COMPLETA(RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residual 

TÉRMINO DE TERAPIA 

 

RESPOSTA PARCIAL(RP): Marcadores negativos e presença de tumor 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

 →AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

 

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE RESGATE DOS TUMORES 
OVARIANOS (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

 Tratamento para TCG Ovário-Protocolo 2017 

 

Estadiamento de tumores de ovário(FIGO 2013): 

 Estadio I – tumor limitado aos ovários ou trompas* 
 
 IA.Limitado a um ovário ou trompa, sem célula maligna na ascite ou liquido peritoneal, sem tumor 

na superfície externa; cápsula intacta. 

 IB. Limitado aos dois ovários ou trompas; sem célula maligna na ascite liquido peritoneal; sem 

tumor na superfície externa; cápsula intacta. 

 IC. Limitado a um ou ambos ovários ou trompas, juntamente com 1 dos seguintes: 

IC1: ruptura da cápsula intraoperatória 

IC2: ruptura da cápsula préoperatória ou tumor na superfície do ovário ou trompa. 

IC3: células malignas na ascite ou íquido peritoneal  

 

 Estadio II – Tumor envolvendo um ou ambos os ovários ou trompas com extensão pélvica ou 

carcinoma primário de peritônio. ** 

 

 IIA. Extensão e/ou metátases para útero e/ou trompas e/ou ovários. 

 IIB. Extensão para outros tecidos pélvicos 

 IIc. Novo FIGO retirou IIC!!! 

 

 Estadio III – tumor envolvendo um ou ambos os ovários ou trompas ou carcinoma primário 

peritônio com implantes peritoneais fora da pelve e/ou linfonodos retroperitoneais positivos. 

 

 IIIAI. Apenas linfonodos retroperitoneias positivos, mas com confirmação histológica/citológica 

dos implantes peritoneais. 

 IIIAI(i)metástases , máximo de 10mm (1 cm). 

 IIIAI(ii) metástases maior 10mm (1 cm). 

IIIA2: metástases microscópica peritoneal extrapélvica com ou sem linfonodo retroperitoneal positivo. 

IIIB: metástase macroscópica pélvica até 2cm com ou sem metástase em linfonodo retroperitoneal 

(incluindo cápsula hepática/esplênica mas excluindo metástase em parênquima). 

IIIC: metástase macroscópica pélvica maior 2cm com ou sem metástase em linfonodo retroperitoneal 

(incluindo cápsula hepática/esplênica mas excluindo metástase em parênquima). 

 



 

113 

 

 

 Estadio IV: tumor em um ou ambos ovários, com metástases à distância fora da cavidade 

peritoneal;. 

IVA: derrame pleural positivo 

IVB: metátases em parênquima hepático e órgãos extra-abdominais (incluindo linfonodo inguinal e 

linfonodo extra-abdominal).*** 

 
Obs:* Não existe estádio I para carcinoma peritoneal; ** aderências espessas com confirmação 
histológica requer aumentar estadiamento de I para II; *** metástases extra abdominal inclui infiltração 
intestinal transmural e metástase umbilical. 
 
 
Tabela 19 

 
Fonte: Journal of gynecologic oncology , v. 26, n. 2, p. 87-89, 2015. [109] 
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 Investigação Radiológica Tumores  Ovário 

 

Grupo 1  (Rx/USG/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: Rx de Tórax; USG de abdome total e pélvico (transabdominal ou ou 

transvaginal), cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: Rx de Tórax; USG de abdome total e pélvico  

(transabdominal ou transvaginal), *cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico no término de tratamento: Rx de Tórax; USG de abdome total e  

pélvico (transabdominal ou transvaginal), *cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: Rx de Tórax; USG de abdome total e  

pélvico (transabdominal ou transvaginal). 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

            *  Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento       
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Grupo 2  (Rx/USG/TC/Ctg óssea)  

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; USG pélvico  

(transabdominal ou transvaginal) e cintilografia óssea.  

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; USG pélvico (transabdominal ou 

transvaginal) e *cintilografia óssea.  

Estudo Radiológico no Término de Tratamento: TC de tórax e abdome total; USG pélvico  

(transabdominal ou transvaginal) e *cintilografia óssea..  

Estudo Radiológico nos Retornos de Seguimento: TC de tórax e abdome total; USG 

 pélvico (transabdominal ou transvaginal). 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

             

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento       
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Grupo 3  (Rx/USG/TC/RM/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; RM da pelve; cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; RM da pelve; *cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico no Término de Tratamento: TC de tórax e abdome total;  

RM da pelve; *cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico nos Retornos de Seguimento: TC de tórax e abdome total; RM da  

Pelve ou USG pélvico (transabdominal ou transvaginal). 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento       
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10.2    TESTÍCULOS 

 

Introdução 

 

 Os tumores germinativos de testículo são raros, correspondendo a 2,5% dos tumores sólidos 

nos meninos e aproximadamente 9% dos tumores germinativos. A incidência anual nos EUA é de 

11/100.000 meninos < 15 anos, com um pico de incidência nos primeiros 3 anos de vida. 

 O fator de risco mais importante para o desenvolvimento do tumor testicular é a presença de 

testículo criptorquídico, com risco aumentado de 10-50 vezes [110]. 

 As anormalidades histológicas do tecido germinativo, tubular ou Sertoli ocorrem em 85% dos 

testículos criptorquídicos. Os tipos histológicos tipicamente relacionados ao testículo criptorquídico são 

seminomas e carcinoma embrionário e ocorrem na 4ª década de vida [110]. 

  A orquipexia deverá ser indicada entre 6-18 meses de vida, porém a intervenção precoce pode 

não prevenir o desenvolvimento da neoplasia testicular.Dentre os tumores testiculares na infância, 2/3 

são tumores de seio endodérmico. 

 A apresentação clínica na maioria dos casos ocorre com massa escrotal não dolorosa e irregular 

e a escassez de sinais e sintomas associados, pode retardar o diagnóstico por mais de 6 meses para os 

tumores germinativos e 24 meses para os não-germinativos. 

Embora não sejam transluminescentes, 20% estão associados a hidrocele reativa no diagnóstico. 

Aproximadamente 90% dos tumores pediátricos são localizados e a disseminação ocorre para linfonodos 

do retroperitônio e pulmão. 

              A coleta de marcadores (AFP, BHCG e DHL) no pré-operatório é essencial e serve como base 

para o diagnóstico e monitorização da resposta ao tratamento. 

             O Ultra-som é importante para localização da massa escrotal e distinção da hidrocele e a TC de 

abdome e pelve deverá ser feita para avaliação de doença metastática (linfonodos retroperitoneais), 

assim como TC de tórax (disseminação pulmonar) e cintilografia óssea se suspeita de metástases 

ósseas. 

            Investigadores do POG e CCG desenvolveram estadiamento que também considera o marcador 

tumoral e a violação cirúrgica trans-escrotal como dados relevantes, além da avaliação da doença 

limitada ao escroto, metástases para linfonodos regionais ou a distancia [111]. 

A abordagem cirúrgica clássica é a orquiectomia inguinal radical, com excisão em bloco das estruturas 

do cordão espermático e testículo. 
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           Tumores germinativos testiculares apresentam taxas de sobrevida diferentes de acordo com a 

faixa etária, tendo os adolescentes menor SLE em 3 anos (59,9%) quando comparados com 

crianças(87,2%) ou adultos (80,0%). A causa desta diferença é provavelmente multifatorial: os pacientes 

adolescentes podem ser tratados de forma fragmentada, sub-representação em ensaios clínicos e, 

talvez, uma contribuição de fatores biológicos intrinsecamente mais agressivos. [111a,111b,111c]. 

             Análise multivariada dos dados do grupo alemão MaGIC resultaram numa revisão da 

estratificação de risco, validada usando o método boot-strapping (Tabela X).Pior prognóstico foi 

associado com pacientes com idade ≥ 11 anos, local do tumor (ovariano ou extragonadal vs testicular), 

e doença de estágio IV.[111d] 

 

Tabela 20: Proposed Risk Assignment: Pediatric Fraction Cured Recreate. Reutirada do atigo original 

 

Fonte :Journal of Clinical Oncology 33.27(2015)[112] 

A análise de 260 pacientes portadores de TCG de testiculo tratados pelo grupo alemão no 

período de 1982-2001 [113] concluiu a estratégia cirúrgica exclusiva para tumor de seio endodérmico 

estadio I. Os tumores de seio endodérmico de estádios mais avançados e os outros tipos histológicos 

receberam quimioterapia, com taxa de cura de 95% (follow-up de 60 meses) [113,114]. 

A radioterapia e a linfadenectomia foram consideradas desnecessárias, indicando-se a 

dissecção linfonodal retroperitoneal para os pacientes com doença metastática ou massa residual pós-

quimioterapia[115]. Há um risco significante de disfunção da ejaculação e o acompanhamento será feito 

através dos marcadores tumorais e imagens. 



 

119 

 

A análise de 162 pacientes portadores de TCG de testiculo tratados pelo grupo alemão no 

período de 1998 até 2005, foi realizada dividindo-os em 2 grupos; < e ≥ 10 anos. Dos 128 meninos 

<10anos com TCG testicular, histologia: seio endodérmico n = 76, teratoma n = 46, tumor maligno miston 

= 6. Estádio de tumor IA: n = 101, IV:0. Todospacientes com teratoma apresentam 100% SLE. 

Apenas19/82 pacientes com TCG maligno receberam quimioterapia, incluindo 5 pacientes com 

progressão do tumorapós “watch &wait”  e 1 paciente (YST IIIA) com recidiva após quimioterapia 

adjuvante. Cirurgia transescrotal (n = 18) ou tumorenucleação(N = 6) permaneceu sem evento .[115a]34 

pacientes (≥ 10 anos) foram registrados, sendo que 31 preencheram os critérios de inclusão. A média 

de idade foi de 15;6 anos; Estadio do tumor: IA n = 14, IB n = 2, IC n = 3, IIA n = 4, IIB n = 6, IIC n = 1,IIIC 

n = 1. O paciente com EIIIC recebeu QT pré-operatória. Todos os outros pacientes tiveram tumorectomia 

primeiro. Tumor residual após 2 ciclos de PVB foi detectado em 4 pacientes e foi ressecado. Recaídas 

tardias ocorreram em 2 pacientes e foram curados porquimioterapia[115b]Todos os pacientes sobrevivem 

em ambas as faixas etárias, ressaltando que nenhum paciente EIV estava presente.  

Esta análise concluiu que o prognóstico de meninos <10 anos com TCG testicular é excelente 

com ~ 80% de cura com tumoricectomia inguinal alta isolada. “Watch & wait” é viável e seguro. Pacientes 

jovens com TCGT E I e II têm um excelente prognóstico e redução da terapêutica tem de ser considerada. 

[115a, 115b] 

 

 Analise conjunta dos 3 protocolos. 

 

 Dos 941 pacientes incluídos nos 3 protocolos brasileiros, foram registrados 245 casos de tumores 

testiculares. Dentre os 232 avaliáveis, 103 estádio I, 25 estádio II, 34 estádio III e 70 estádio IV. A 

Sobrevida global foi 100, 96, 85,5 e 72,4% em 5 anos, respectivamente para os estádios I,II,III e IV, 

conforme gráfico abaixo. 

 De acordo com histologia 97 eram tumores de Seio Endodérmico, 11 Seminoma, 23 Carcinoma 

Embrionário, 3 Coriocarcinoma, 29 Teratoma Puro, 14 Teratoma Imaturo, 25 Teratoma misto e 42 TCG 

misto.  
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 Proposta TCG-GALOP 2017 

 

Com os dados atuais da literatura descritos, os resultados do protocolo brasileiro TCG 2008, e 

análise conjunta dos 3 protocolos brasileiros, propomos que os pacientes com tumor de testiculo EstadioI, 

qualquer subtipo histológico, continuem sendo tratados como baixo risco, apenas com cirurgia e 

observação.  

Os pacientes estadios II, III e agora também os pacientes estadio IV com idade inferior a 11 anos, 

serão tratados como risco intermédio, onde receberão quimioterapia em uma fase de indução, com três 

ciclos de cisplatina e etoposide.  

A reavaliação com marcadores após os primeiros dois ciclos da indução, para os pacientes 

Estadio IV < 11 anos determinará se serão mantidos como risco intermédio, nos casos de queda 

esperada de marcadores, ou serão reestratificados para o Alto Risco (AR), seguindo então para a 

quimioterapia a partir da fase de consolidação do AR. Os demais pacientes de risco intermédio (Estadio 

II e III), seguirão com a indução do risco intermédio, completando o terceiro ciclo de cisplatina e 

etoposide. 
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Após a fase de indução, deverá ser realizada reavaliação com marcadores e imagens e, em caso 

de boa resposta, o paciente segue para a fase de consolidação com mais um ciclo de cisplatina e 

etoposide. Os pacientes com resposta pobre ao término da indução serão reestratificados para o Alto 

Risco, seguindo então para a quimioterapia a partir da fase de consolidação do AR. Aqueles com 

progressão de doença após a indução deverão ser discutidos com o coordenador do protocolo TCG-

GALOP 2017.   
 

Ao término do tratamento do risco intermédio, com os 4 ciclos de CDDP + VP, os pacientes 

devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A resposta completa, com marcadores 

e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes com resposta parcial (marcadores 

negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a cirurgia para avaliação da viabilidade 

da massa residual, para definição de término de tratamento ou seguimento com terapia de intensificação 

com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado anatomopatológico. Para os pacientes com 

sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem residual), caso seja possível a ressecção 

completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção total a intensificação da quimioterapia 

com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP deverá ser discutido possível TCTH 

autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de progressão, deverão ser discutidos com o 

comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 

Os pacientes do grupo de Alto Risco (estadio IV ≥ 11 anos) serão tratados com uma fase de 

indução com 2 ciclos de Ifosfamida, cisplatina e etoposide (PEI) e reavaliados com marcadores. Para 

aqueles que apresentarem queda lenta dos marcadores, ou seja, mantiverem marcadores estáveis após 

a fase de indução, sugerimos reavaliação com imagens e discussão com o comitê de transplantes do 

protocolo TCG-GALOP 2017. 

Caso apresentem queda esperada dos marcadores após a indução, os pacientes seguirão para 

a fase de consolidação com 3 ciclos de PEI. Após o 1º ciclo da consolidação, deverá ser realizada 

reavaliação com marcadores e imagens. Caso apresentem sinais de progressão, deverão ser discutidos 

com o coordenador do protocolo TCG-GALOP 2017. Os demais casos, seguirão com os 2 ciclos de PEI 

subsequentes.  

Ao término, os pacientes devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A 

resposta completa, com marcadores e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes 

com resposta parcial (marcadores negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a 

cirurgia para avaliação da viabilidade da massa residual, para definição de término de tratamento ou 

seguimento com terapia de intensificação com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado 

anatomopatológico. Para os pacientes com sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem 
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residual), caso seja possível a ressecção completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção 

total a intensificação da quimioterapia com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP 

deverá ser discutido possível TCTH autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de 

progressão, deverão ser discutidos com o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 

 

 Estadiamento tumores testiculares(COG) 

 
 Estadio I: 

 Limitado ao testículo 

 Completamente ressecado por orquiectomia inguinal alta. 

 Ausência de evidência clínica, radiológica ou histológica de doença além dos 

testículos. 

 Marcadores tumorais normais 4-6 semanas após a cirurgia;  

 

 Estadio II: 

 Orquiectomia trans-escrotal com ou sem rotura do tumor 

 Doença microscópica no escroto ou cordão espermático (< 5 cm do final proximal) 

 Envolvimento de linfonodo retroperitoneal (<2,0cm) e /ou aumento dos marcadores 

tumorais após meia-vida esperada. 

 Persistência de marcadores positivos nos estádios I ,4-6 semanas após cirurgia. 

  

 Estadio III: 

 Envolvimento de linfonodos retroperitoneais (>2,0cm) 

 Sem envolvimento visceral ou extra-abdominal. 

 

 Estadio IV: Metástases à distância. 
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 Estratégias terapêuticas para tumores malignos de testiculo 
 
 
I-BAIXO RISCO - Estádio I: 

 sem quimioterapia 

 

II-RISCO INTERMÉDIO - Estádios II, IIIe IV < 11 anos:  

 Colher marcadores (AFP, BHCG e DHL) antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo. 
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TUMOR DE TESTÍCULO - ESQUEMA TERAPÊUTICO – RISCO INTERMÉDIO 

FASE INDUÇÃO 

CDDP + VP16 

CDDP + VP16 

↙                                                ↘ 

ESTADIO II e III ESTADIO IV< 11 anos 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES 

↙↘ 

QUEDA ESPERADA QUEDA LENTA 

↓ ↙ 

↘ 

Mudar para o protocolo 
de AR – Iniciar a partir da 

FASE DE 
CONSOLIDAÇÃO – AR 

CDDP + VP16  
** Se progressão de 
doença => Discutir 

coordenador do 
protocolo 

 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE ** 

FASE DE CONSOLIDAÇÃO Mudar para o protocolo de AR – Iniciar a 
partir da 

FASE DE CONSOLIDAÇÃO – AR 

CDDP + VP16  
 
 

 
REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙                                    ↓                                      ↘ 

RESPOSTA COMPLETA  
MARCADORES E IMAGENS 

NEGATIVOS 

RESPOSTA PARCIAL 
MARCADORES 

NEGATIVOS + TUMOR 
RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA ATIVA 
MARCADORES POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 

TÉRMINO DO TRATAMENTO CIRURGIA 
 (Avaliar viabilidade) 

AVALIAR RESSECABILIDADE 

TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR 
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO  

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

Discutir papel do TMO 

 

 

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 
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DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
TESTICULARES DE RISCO INTERMÉDIO 

CDDP:35mg/m2/dia por 3 dias 
VP-16:170mg/m2/dia por 3 dias 

 

QUEDA ESPERADA DE MARCADORES:Marcador ao diagnóstico <  1 

     Marcador após dois ciclos da indução   

QUEDA LENTA DE MARCADORES:Marcador ao diagnóstico >  1 

     Marcador após dois ciclos da indução   

BOA RESPOSTA:Resposta >  25 % e queda dos marcadores tumorais 

 

RESPOSTA POBRE:Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença 

RESPOSTA COMPLETA(RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residualTÉRMINO DE 

TERAPIA 

 

RESPOSTA PARCIAL(RP): Marcadores negativos e presença de tumor 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

  →AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE RESGATE DOS TUMORES 
TESTICULARES (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 
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III-ALTO RISCO - Estádio IV 

 Colher marcadores antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo 

 

TUMOR DE TESTÍCULO - ESQUEMA TERAPÊUTICO – ALTO RISCO 

FASE INDUÇÃO 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES  

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

↓ SUGERIMOS AVALIAÇÃO 
COM IMAGENS FASE DE CONSOLIDAÇÃO 

 

 
DISCUTIR COM  

COMITÊ DE TCTH 

IFO + CDDP + VP16  
** Se progressão de doença => 

Discutir coordenador do 
protocolo 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS ** 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙ ↓↘   

RESPOSTA 
COMPLETA 

MARCADORES E 
IMAGENS 

NEGATIVOS 

RESPOSTA 
PARCIAL 

MARCADORES 
NEGATIVOS E 

TUMOR RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA 
ATIVA 

MARCADORES 
POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 
TÉRMINO DO 
TRATAMENTO 

CIRURGIA AVALIAR 
RESSECABILIDADE 

 
 
 
 
 

TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR 
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO 

 

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO (TIP) 

Discutir papel do TMO 

 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
TESTICULARES DE ALTO RISCO 

IFO: 2,0g/m²/dia por 3 dias 
CDDP: 40 mg/m²/dia por 3 dias 
VP16: 80 mg/m²/dia por 3 dias 
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BOA RESPOSTA:  Resposta >25 % e queda dos marcadores tumorais 
 

RESPOSTA POBRE: Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença 

 

RESPOSTA COMPLETA (RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residual 

TÉRMINO DE TERAPIA 

 

RESPOSTA PARCIAL (RP): Marcadores negativos e presença de tumor 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

  →AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 

 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE RESGATE DOS TUMORES 
TESTICULARES DE ALTO RISCO (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 

 

  



 

128 

 

 Investigação Radiológica Tumores  do Testículo 

 

Grupo 1 (RX/USG/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: Rx de Tórax; USG de abdome total e bolsa escrotal, cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: Rx de Tórax; USG de abdome total e bolsa escrotal, 

*cintilografia óssea. 

Estudo Radiologico no término de tratamento: Rx de Tórax; USG de abdome total  e 

 bolsa escrotal, *cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: Rx de Tórax; USG de abdome total e bolsa  

Escrotal. 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento       
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Grupo 2 (RX/USG/TC/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa escrotal , cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa escrotal,  

*cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico no Término de Tratamento: TC de tórax e abdome total;  

USG de bolsa escrotal,  *cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico nos Retornos de Seguimento: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa  

Escrotal 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento       
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Grupo 3 (RX/USG/TC/RM/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa escrotal, cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa escrotal,  

*cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico no Término de Tratamento: TC de tórax e abdome total;  

USG de bolsa escrotal,  *cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico nos Retornos de Seguimento: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa  

Escrotal 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento       
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11. TUMORES EXTRAGONADAIS  

 

11.1 TUMORES SACROCOCCÍGEOS 

 

               A região sacrococcígea é a localização extragonadal mais comum, podendo a lesão ser do tipo 

sólida, multicística ou formada por grande cisto único. Nessa região encontram-se 39% a 60% dos 

teratomas, sejam eles benignos ou malignos [116a]. Os tumores sacrococcígeos têm incidência estimada 

em 1 em 30.000 a 40.000 nascidos vivos [116b]. Sendo o sexo feminino 4 vezes mais acometido que o 

sexo masculino. Os tumores sacrococcígeos correspondem a 42% dos TCG da infância e em geral são 

benignos ao nascimento, podendo sofrer malignização. Cerca de 20% são malignos ao diagnóstico e 5% 

apresentam-se metastáticos. Teratomas pré sacrais ou sacrococcígeos diagnosticados antes dos 6 

meses de idade raramente são malígnos (2%) e após o sexto mês de vida a malignidade é em torno de 

65% [116]. 

              Anomalias congênitas são observadas em aproximadamente 18% dos pacientes, mais 

comumente encontrados são os defeitos musculoesqueléticos e alterações do Sistema Nervoso Central 

(24% e 26% retrospectivamente) [116]. 

             Na clássica publicação de Altman e cols dividem os tumores sacrococcígeos em 4 tipos, 

baseados na apresentação clínica de 398 pacientes com TCG sacrococcígeo observaram que 186 

pacientes possuíam massa predominantemente externa com mínimo componente pré- sacral (tipo I), 138 

pacientes apresentavam massa externa com componente intra pélvico significante (tipo II), 35 pacientes 

com massa externa com predominância intrapélvica e extensão para abdome (tipo III) e 39 pacientes 

com massa totalmente pré-sacral sem apresentação externa ou extensão pélvica significante (tipo IV).  

            Nesse estudo também foi observado a correlação entre idade, tipo e probabilidade de um 

componente maligno. A maioria dos tumores sacrococcígeos são diagnosticados no pré-natal por 

ultrassom ou ao nascimento; Altman observou que aqueles diagnosticados antes dos 2 meses de idade 

têm um componente maligno presente em apenas 7% das meninas e 10% dos meninos, enquanto que 

a taxa de malignidade aumenta para 48% das meninas e 57% dos meninos que são diagnosticados após 

2 meses de idade [117]. 
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Figura 20- Representacao esquematica dos tipos de apresentacao clinica dos tumors sacrococcigeos. 

   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

               Os tumores do tipo I são os mais frequentes e de menor grau histológico de malignidade ao 

diagnóstico. Os tumores do tipo III são os mais frequentemente malignos ao diagnóstico e os do tipo IV 

os de diagnóstico mais tardio. Concluindo, a incidência de componentes malignos nos TCG 

sacrococcígeos está relacionada com a apresentação clínica (38% tipo IV versus 8% no tipo I), a idade 

ao diagnóstico e o sexo, mas não ao tamanho de tumor.Os elementos malignos mais comumente 

identificados nas lesões sacrococcígeas são seio endodérmico e carcinoma embrionário [117, 117a]. 

             O tipo IV geralmente apresenta-se com retenção urinária, obstipação intestinal e edema de 

membros inferiores pela compressão das áreas adjacentes. O exame físico incluindo toque retal é 

mandatório. Deve-se avaliar atentamente a fossa pré sacral posteriormente para melhor observação da 

massa (figura 10).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo I 

Tipo III  

Tipo II 

Tipo IV 
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Figura 21- Representação esquemática do toque retal e possíveis tumores detectados. 
 
 
 
 
 
 

 

                Os pacientes que são submetidos a ressecção de tumor sacrococcígeo benigno, necessitam 

de acompanhamento clínico rigoroso, além de monitorização do nível sérico de alfa- feto proteína.A 

recorrência destes tumores é vista em 4% a 21% dos casos, e em pelo menos 50% são tumores de seio 

endodérmico. A recorrência dos TCG sacrococcígeos está relacionada diretamente com a ressecção 

cirúrgica incompleta, principalmente nos casos em que o cóccix não foi removido. A ressecção do cóccix 

é obrigatória, tendo influência no prognóstico [118a]. Outros fatores relacionados com a recorrência de 

tumores sacrais é a presença de teratomas imaturos e componentes de tumores malignos [118,119,120,121]. 

O sacrifício de órgãos vitais não é indicado para ressecção de tumores benignos e cirurgias mutilantes 

não devem ser realizadas para tumores malignos sem tratamento prévio. Os TCG sacrococcígeos 

localmente avançados ou metastáticos se beneficiam com a quimioterapia neoadjuvante e posterior 

cirurgia com ressecção completa[116,118]. 

 
 
 

 Analise conjunta dos 3 protocolos. 

 

 Dos 941 pacientes incluídos nos 3 protocolos brasileiros, foram registrados 142 casos de 

tumores sacrococcígeos. Dos 135 avaliáveis, 62 estádio I, 11 estádio II, 33 estádio III e 29 estádio IV. 

A Sobrevida global em 5 anos foi de 89,8% nos pacientes sem metástase ao diagnóstico e 78,8% nos 

que apresentavam metástases ao diagnóstico.  

 

Rabdomiossarcoma 

TCG 

Neuroblastoma 
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 Proposta TCG-GALOP 2017 

 

No protocolo TCG-GALOP 2017 propomos que os pacientes com tumor extragonadal estádio I, 

qualquer subtipo histológico, continuem sendo tratados como baixo risco, apenas com cirurgia e 

observação.  

Os pacientes Estadio II serão tratados como risco intermédio, onde receberão quimioterapia em 

uma fase de indução, com três ciclos de cisplatina e etoposide. Após a fase de indução, deverá ser 

realizada reavaliação com marcadores e imagens, e em caso de boa resposta o paciente segue para a 

fase de consolidação, com mais um ciclo de cisplatina e etoposide. Os pacientes com resposta pobre ao 

término da indução serão reestratificados para o Alto Risco (AR), seguindo então para a quimioterapia 

na fase de consolidação do AR. Aqueles com progressão de doença após a indução, deverão ser 

discutidos com coordenador do protocolo TCG-GALOP 2017.  

Ao término do tratamento do risco intermédio, com os 4 ciclos de CDDP + VP, os pacientes 

devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A resposta completa, com marcadores 

e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes com resposta parcial (marcadores 

negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a cirurgia para avaliação da viabilidade 

da massa residual, para definição de término de tratamento ou seguimento com terapia de intensificação 

com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado anatomopatológico. Para os pacientes com 
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sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem residual), caso seja possível a ressecção 

completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção total a intensificação da quimioterapia 

com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP deverá ser discutido possível TCTH 

autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de progressão, deverão ser discutidos com o 

comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 

Os pacientes do grupo de Alto Risco (estadio III e IV) serão tratados com uma fase de indução 

com 2 ciclos de Ifosfamida, cisplatina e etoposide (PEI) e reavaliados com marcadores.  

Os pacientes estadio III com queda lenta dos marcadores após a indução, deverão receber a 

Terapia de Intensificação com dois ciclos de TIP e reavaliação com marcadores e imagem. Se houver  

boa resposta após os dois ciclos de TIP, o paciente seguirá com mais dois ciclos, completando a terapia 

de intensificação com 4 ciclos de TIP. Aqueles com resposta pobre após os dois ciclos iniciais de TIP, 

deverá ser discutido o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017.  

Para aqueles pacientes estadio IV que apresentarem queda lenta dos marcadores, ou seja, 

mantiverem marcadores estáveis após a fase de indução, sugerimos reavaliação com imagens e 

discussão com o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 

Os pacientes com queda esperada dos marcadores após a indução, seguirão para a fase de 

consolidação com 3 ciclos de PEI. Após o 1º ciclo da consolidação, deverá ser realizada reavaliação com 

marcadores e imagens. Caso apresentem sinais de progressão, deverão ser discutidos com o 

coordenador do protocolo TCG-GALOP 2017. Os demais casos, seguirão com os 2 ciclos de PEI 

subsequentes.  

Ao término, os pacientes devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A 

resposta completa, com marcadores e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes 

com resposta parcial (marcadores negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a 

cirurgia para avaliação da viabilidade da massa residual, para definição de término de tratamento ou 

seguimento com terapia de intensificação com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado 

anatomopatológico. Para os pacientes com sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem 

residual), caso seja possível a ressecção completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção 

total a intensificação da quimioterapia com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP 

deverá ser discutido possível TCTH autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de 

progressão, deverão ser discutidos com o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 
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 Estadiamento para os tumores extragonadais (COG) 

 Estadio I: 

 Ressecção completa em qualquer sítio (R0), com ressecção do cóccix 

 Marcadores tumorais normais 4-6 semanas após a cirurgia  

 

 Estadio II: 

 Doença microscópica residual, linfonodos negativos 

 Persistencia de marcadores positivos nos estádios I, 4 semanas após cirurgia. 

 

 Estadio III: 

  Tumor residual macroscópico ou apenas biópsia 

 Linfonodos positivos (metástases em linfonodos) 

 

 Estadio IV: 

 Metástases à distância. 

 

 Planejamento geral tumores sacrococcígeos malignos 

 

I. BAIXO RISCO – E I (R0): 

 sem quimioterapia 
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II. RISCO INTERMÉDIO – E II 

Colher marcadores (AFP, BHCG e DHL) antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo. 

 

TUMORES SACROCOCCÍGEO - ESQUEMA TERAPÊUTICO – RISCO INTERMÉDIO 

FASE INDUÇÃO 

CDDP + VP16 

CDDP + VP16 

CDDP + VP16  

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE ** 

FASE DE CONSOLIDAÇÃO SEGUIR COM ESQUEMA 
TERAPÊUTICO – ALTO 

RISCO - FASE DE 
CONSOLIDAÇÃO 

CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↓↘ 

RESPOSTA COMPLETA  
MARCADORES E 

IMAGENS NEGATIVOS 

RESPOSTA PARCIAL 
MARCADORES 

NEGATIVOS + TUMOR 
RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA 
ATIVA 

MARCADORES 
POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 

 
** Se progressão de 

doença => coordenador 
do protocolo  

TÉRMINO DO 
TRATAMENTO 

CIRURGIA AVALIAR 
RESSECABILIDADE 

TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR 
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO 

 

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO (TIP) 

Discutir papel do TMO 

 

 

 

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 
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QUEDA ESPERADA DE MARCADORES:Marcador ao diagnóstico <  1 

      Marcador após a indução   

 

QUEDA LENTA DE MARCADORES:Marcador ao diagnóstico >  1 

      Marcador após a indução   

BOA RESPOSTA:Resposta >25 % e queda dos marcadores tumorais 

 

RESPOSTA POBRE:Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença 

 

RESPOSTA COMPLETA(RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residual 

TÉRMINO DE TERAPIA 

 

RESPOSTA PARCIAL(RP): Marcadores negativos e presença de tumor 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

  →AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

. 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO DOS 
TUMORES EXTRAGONADAIS (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
EXTRAGONADAIS DE RISCO INTERMÉDIO 

CDDP:35mg/m2/dia por 3 dias 
VP-16:170mg/m2/dia por 3 dias 
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III. ALTO RISCO – E III e IV 

Colher marcadores (AFP, BHCG e DHL) antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo. 

 

TUMORES SACROCOCCÍGEO - ESQUEMA TERAPÊUTICO – ALTO RISCO 

FASE INDUÇÃO 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES  

↙↘ 

QUEDA ESPERADA  
 

QUEDA LENTA 

↓ SUGERIMOS AVALIAÇÃO COM  
IMAGENS FASE DE CONSOLIDAÇÃO 

                Estadio III Estadio IV 

IFO + CDDP + VP16  TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO 

DISCUTIR 
TCTH 

AUTÓLOGO 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS **  TIP  

IFO + CDDP + VP16 TIP 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS REAVALIAÇÃO COM 
MARCADORES E 

IMAGENS 

↙ ↓↘ ↙↘  

RESPOSTA 
COMPLETA 

MARCADORES E 
IMAGENS 

NEGATIVOS 

RESPOSTA 
PARCIAL 

MARCADORES 
NEGATIVOS E 

TUMOR RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA 
ATIVA 

MARCADORES 
POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 

BOA 
RESPOSTA 

RESPOSTA 
POBRE 

TIP DISCUTIR 
TCTH 

AUTÓLOGO 
TIP  

 

TÉRMINO DO 
TRATAMENTO 

CIRURGIA AVALIAR 
RESSECABILIDADE 

** Se progressão de doença => Discutir 
coordenador do protocolo 

TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR  
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO 

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

Discutir papel do TMO 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
EXTRAGONADAIS DE ALTO RISCO 

IFO: 2,0g/m²/dia por 3 dias 
CDDP: 40 mg/m²/dia por 3 dias 
VP16: 80 mg/m²/dia por 3 dias 
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BOA RESPOSTA:  Resposta >  25 % e queda dos marcadores tumorais 

 

RESPOSTA POBRE: Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença 

 

RESPOSTA COMPLETA(RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residual 

TÉRMINO DE TERAPIA 

 

RESPOSTA PARCIAL(RP): Marcadores negativos e presença de tumor 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

 AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

 

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO DOS 
TUMORES EXTRAGONADAIS (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 
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 Investigação Radiológica Tumores Sacrococcígeos 

 

Grupo 1 (RX/USG/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: Rx de Tórax; USG de abdome total, cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: Rx de Tórax; USG de abdome total, *cintilografia óssea.                                  

Estudo Radiologico no término de tratamento: Rx de Tórax; USG de abdome total,  

*cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: Rx de Tórax; USG de abdome total. 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento       
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Grupo 2 (RX/USG/TC/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total, cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total, *cintilografia óssea. 

Estudo Radiologico no término de tratamento: TC de tórax e abdome total, *cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: TC de tórax e abdome total. 

  

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento       
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Grupo 3 (RX/USG/TC/RM/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; RM de coluna lombo sacra; 

 cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; RM de coluna lombo sacra; 

*cintilografia óssea. 

Estudo Radiologico no término de tratamento: TC de tórax e abdome total; RM de coluna lombo  

Sacra, *cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: TC de tórax e abdome total; RM de coluna  

lombo sacra. 

 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 
 
*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

144 

 

 

11.2  TUMORES GERMINATIVOS DE VAGINA 

 

              O TCG primário de vagina é extremamente raro, altamente maligno e geralmente acometem em 

crianças menores de 3 anos de idade.[128,129,130] 

A terapia foi historicamente baseada na combinação de quimioterapia, cirurgia radical 

envolvendo histerectomia, vaginectomia e radioterapia. No entanto, o prognóstico foi sombrio e efeitos 

tardios graves.[128]. Após a introdução da quimioterapia à base de cisplatina, intervenção cirúrgica mínima, 

a taxa de sobrevida melhorou significativamente. Apenas uma biópsia foi realizada antes da 

quimioterapia na tentativa de preservar os órgãos. Aqueles com tumores residuais após a quimioterapia 

foram submetidos a nova abordagem cirúrgica. 

         Sangramento vaginal é o principal sintoma dos TCG desta localização, seguido da presença de 

massa polipóide saindo da vagina [131].,em alguns casos apresenta retenção urinária devido a 

compressão da bexiga. Imai e cols (1995) avaliaram 46 meninas em fase pré puberal com sangramento 

vaginal decorrente de uma lesão em vagina e encontraram vulvovaginite em 28, prolapso de uretra em 

6, trauma em 6, corpo estranho em 3 e tumor vaginal em três 127. Os tumores de seio endodérmico de 

vagina são clinicamente semelhantes aos rabdomiossarcomas tipo botrióide. Histopatologicamente os 

tumores de seio endodérmico são semelhantes aos carcinomas de células claras e,portanto, bastante 

confundíveis [128]. 

               Handel e cols (2002) descreveram 3 crianças com TCG de vagina e em 2 casos o 

estudoUltrassonográfico não evidenciou a presença do tumor desta localização e em um caso a 

tomografia computadorizada também não mostrou a presença do tumor. Embora a alfa feto proteína 

fosse elevada nas três pacientes os autores indicam como obrigatória a vaginoscopia e exame da pelve 

sob narcose independente dos achados de imagem [132]. 

                 No Departamento de Pediatria do Hospital A.C.Camargo Cancer Center , foram identificadas 

5 meninas com tumor de seio endodérmico primário de vagina entre 66 pacientes pediátricos com tumor 

de seio endodérmico em um período de análise de 35 anos 129. Todas apresentavam sangramento 

vaginal como primeiro sinal e a idade variaram entre 1 a 8 meses de idade. A abordagem terapêutica foi 

diferente em todos os casos sendo que as primeiras pacientes receberam tratamento cirúrgico mutilador 

e tempo de tratamento quimioterápico bastante longo, ultrapassando dois anos enquanto que as últimas 

pacientes receberam tratamento cirúrgico conservador e tempo de tratamento bastante curto não 

ultrapassando 6 meses e com excelente sobrevida. Este estudo colabora com os dados da literatura no 
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sentido de propor cirurgias mais conservadoras e tratamento a base de cisplatina em período curto sem 

o comprometimento da sobrevida[129,132,133,134].  

             Há poucos casos relatados na literatura recentemente  devido a raridade da apresentação dos 

TCGs nesta localização e identificamos relato de caso em 2015 na Arabia Saudita e em Taiwan. 

[135-136]             
            Na experiência do Grupo Cooperativo Brasileiros  temos registrados 12 casos primários de vagina 

e apesar de saber que a sobrevida é excelente tivemos alguns casos metastáticos com diagnostico tardio 

e com evolução desfavorável seja pela apresentação em Estadio IV ou por recusa da família por cirurgia 

entendendo que seria agressiva a mutilação de parte da vagina o que resultou em recidiva e nova recusa 

da família e nova recidiva indo a criança a óbito. Desta forma achamos importante que haja uma 

aproximação bastante boa entre a equipe da Onco Pediatria  e a Cirurgia Pediatrica. 

 

 Analise conjunta dos 3 protocolos. 

 Dos 941 pacientes incluídos nos 3 protocolos brasileiros, foram registrados 13 casos de tumores 

de vagina. Desses, 1 estádio I, 2 estádio II, 7 estádio III e 2 estádio IV. A Sobrevida global para tumores 

de vagina foi de 80,8% em 5 anos 

 

Proposta TCG-GALOP 2017 

 

No protocolo TCG-GALOP 2017 propomos que os pacientes com tumor extragonadal EI, 

qualquer subtipo histológico, continuem sendo tratados como baixo risco, apenas com cirurgia e 

observação.  

Os pacientes Estadio II serão tratados como risco intermédio, onde receberão quimioterapia em 

uma fase de indução, com três ciclos de cisplatina e etoposide. Após a fase de indução, deverá ser 

realizada reavaliação com marcadores e imagens, e em caso de boa resposta o paciente segue para a 

fase de consolidação, com mais um ciclo de cisplatina e etoposide. Os pacientes com resposta pobre ao 

término da indução serão reestratificados para o Alto Risco (AR), seguindo então para a quimioterapia 

na fase de consolidação do AR. Aqueles com progressão de doença após a indução, deverão ser 

discutidos com coordenador do protocolo TCG-GALOP 2017.  

Ao término do tratamento do risco intermédio, com os 4 ciclos de CDDP + VP, os pacientes 

devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A resposta completa, com marcadores 

e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes com resposta parcial (marcadores 

negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a cirurgia para avaliação da viabilidade 



 

146 

 

da massa residual, para definição de término de tratamento ou seguimento com terapia de intensificação 

com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado anatomopatológico. Para os pacientes com 

sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem residual), caso seja possível a ressecção 

completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção total a intensificação da quimioterapia 

com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP deverá ser discutido possível TCTH 

autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de progressão, deverão ser discutidos com o 

comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 

Os pacientes do grupo de Alto Risco (estadio III e IV) serão tratados com uma fase de indução 

com 2 ciclos de Ifosfamida, cisplatina e etoposide (PEI) e reavaliados com marcadores.  

Os pacientes estadio III com queda lenta dos marcadores após a indução, deverão receber a 

Terapia de Intensificação com dois ciclos de TIP e reavaliação com marcadores e imagem. Se houver  

boa resposta após os dois ciclos de TIP, o paciente seguirá com mais dois ciclos, completando a terapia 

de intensificação com 4 ciclos de TIP. Aqueles com resposta pobre após os dois ciclos iniciais de TIP, 

deverá ser discutido o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017.  

Para aqueles pacientes estadio IV que apresentarem queda lenta dos marcadores, ou seja, 

mantiverem marcadores estáveis após a fase de indução, sugerimos reavaliação com imagens e 

discussão com o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 

Os pacientes com queda esperada dos marcadores após a indução, seguirão para a fase de 

consolidação com 3 ciclos de PEI. Após o 1º ciclo da consolidação, deverá ser realizada reavaliação com 

marcadores e imagens. Caso apresentem sinais de progressão, deverão ser discutidos com o 

coordenador do protocolo TCG-GALOP 2017. Os demais casos, seguirão com os 2 ciclos de PEI 

subsequentes.  

Ao término, os pacientes devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A 

resposta completa, com marcadores e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes 

com resposta parcial (marcadores negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a 

cirurgia para avaliação da viabilidade da massa residual, para definição de término de tratamento ou 

seguimento com terapia de intensificação com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado 

anatomopatológico. Para os pacientes com sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem 

residual), caso seja possível a ressecção completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção 

total a intensificação da quimioterapia com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP 

deverá ser discutido possível TCTH autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de 

progressão, deverão ser discutidos com o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 
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Estadiamento para os tumores extragonadais(COG) 

 

 Estadio I: 
  Ressecção completa em qualquer sítio (R0) 

 Marcadores tumorais normais 4-6 semanas após a cirurgia  

 
 Estadio II: 

 Doença microscópica residual, linfonodos negativos 

 Persistencia de marcadores positivos nos estádios I, 4 semanas após cirurgia. 

 
 Estadio III: 

  Tumor residual macroscópico ou apenas biópsia 

 Linfonodos positivos (metástases em linfonodos) 

 
 Estadio IV: 
 

 Metástases à distância. 

 

Planejamento geral Tumores Germinativos de Vagina 

 

I. BAIXO RISCO – E I (R0): 

 sem quimioterapia 

 

III. RISCO INTERMÉDIO – E II 

Colher marcadores (AFP, BHCG e DHL) antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo . 
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TUMORES VAGINA - ESQUEMA TERAPÊUTICO – RISCO INTERMÉDIO 

FASE INDUÇÃO 

CDDP + VP16 

CDDP + VP16 

CDDP + VP16  

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE ** 

FASE DE CONSOLIDAÇÃO SEGUIR COM ESQUEMA 
TERAPÊUTICO – ALTO 

RISCO - FASE DE 
CONSOLIDAÇÃO 

CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↓↘ 

RESPOSTA COMPLETA  
MARCADORES E 

IMAGENS NEGATIVOS 

RESPOSTA PARCIAL 
MARCADORES 

NEGATIVOS + TUMOR 
RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA 
ATIVA 

MARCADORES 
POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 

** Se progressão de 
doença => discutir 

coordenador do protocolo  

TÉRMINO DO 
TRATAMENTO 

CIRURGIA AVALIAR 
RESSECABILIDADE 

TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR 
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO 

 

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO (TIP) 

Discutir papel do TMO 

 
 
 

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 

 
 
 
 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
EXTRAGONADAIS DE RISCO INTERMÉDIO 

CDDP:35mg/m2/dia por 3 dias 
VP-16:170mg/m2/dia por 3 dias 
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QUEDA ESPERADA DE MARCADORES:  Marcador ao diagnóstico <  1 

                       Marcador após a indução   

QUEDA LENTA DE MARCADORES: Marcador ao diagnóstico >  1 

              Marcador após a indução   

BOA RESPOSTA:Resposta >  25 % e queda dos marcadores tumorais 

 

RESPOSTA POBRE:Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença 

RESPOSTA COMPLETA(RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residual 

TÉRMINO DE TERAPIA 

 

RESPOSTA PARCIAL(RP): Marcadores negativos e presença de tumor 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

  →AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO DOS 
TUMORES EXTRAGONADAIS (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 
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III. ALTO RISCO – E III e IV 

Colher marcadores (AFP, BHCG e DHL) antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo. 

TUMORES VAGINA - ESQUEMA TERAPÊUTICO – ALTO RISCO 

FASE INDUÇÃO 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES  

↙↘ 

QUEDA ESPERADA  
 

QUEDA LENTA 

↓ SUGERIMOS AVALIAÇÃO COM  
IMAGENS FASE DE CONSOLIDAÇÃO 

                Estadio III Estadio IV 

IFO + CDDP + VP16  TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO 

DISCUTIR 
TCTH 

AUTÓLOGO 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS **  TIP  

IFO + CDDP + VP16 TIP 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS REAVALIAÇÃO COM 
MARCADORES E 

IMAGENS 

↙ ↓↘ ↙↘  

RESPOSTA 
COMPLETA 

MARCADORES E 
IMAGENS 

NEGATIVOS 

RESPOSTA 
PARCIAL 

MARCADORES 
NEGATIVOS E 

TUMOR RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA 
ATIVA 

MARCADORES 
POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 

BOA 
RESPOSTA 

RESPOSTA 
POBRE 

TIP DISCUTIR 
TCTH 

AUTÓLOGO 
TIP  

 

TÉRMINO DO 
TRATAMENTO 

CIRURGIA AVALIAR 
RESSECABILIDADE 

** Se progressão de doença => Discutir 
coordenador do protocolo 

TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR  
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO 

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

Discutir papel do TMO 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
VAGINA DE ALTO RISCO 

IFO: 2,0g/m²/dia por 3 dias 
CDDP: 40 mg/m²/dia por 3 dias 
VP16: 80 mg/m²/dia por 3 dias 
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BOA RESPOSTA:  Resposta >25 % e queda dos marcadores tumorais. 

  

RESPOSTA POBRE: Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença. 

 

RESPOSTA COMPLETA(RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residual. 

TÉRMINO DE TERAPIA 

 

RESPOSTA PARCIAL(RP): Marcadores negativos e presença de tumor. 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

  →AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

 

 

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 

 

 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO DOS 
TUMORES EXTRAGONADAIS (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 
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 Investigação Radiológica Tumores Germinativos de Vagina 

 

Grupo 1 (RX/USG/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: Rx de Tórax; USG de abdome total e pélvico (transabdominal ou  

transvaginal), cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: Rx de Tórax; USG de abdome total e pélvico 

(transabdominal ou transvaginal), *cintilografia óssea. 

Estudo Radiologico no término de tratamento: Rx de Tórax; USG de abdome total e pélvico 

(transabdominal ou transvaginal), *cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: Rx de Tórax; USG de abdome total e pélvico 

(transabdominal ou transvaginal). 

 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento.       
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Grupo 2 (RX/USG/TC/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; USG pélvico  

(transabdominal ou transvaginal), cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; USG pélvico  

(transabdominal ou transvaginal), *cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiologico no término de tratamento: TC de tórax e abdome total; USG pélvico  

(transabdominal ou transvaginal), *cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: TC de tórax e abdome total; USG pélvico 

(transabdominal ou transvaginal). 

 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento.       
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Grupo 3  (RX/USG/TC/RM/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; RM da pelve, cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; RM da pelvel; 

 *cintilografia óssea. 

Estudo Radiologico no término de tratamento: TC de tórax e abdome total; RM da pelve; 

*cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: TC de tórax e abdome total; RM da pelve. 

 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento.       

 

11.3   TUMORES DO MEDIASTINO 

 

 São tumores extremamente raros e geralmente localizam-se no mediastino anterior, 

correspondendo a 6-18% dos tumores de mediastino na faixa etária pediátrica e a 4-5% dos tumores 

germinativos.  

 Apresentam dois picos de incidência, sendo o 1º na infância e o segundo após os 10 anos, com 

um predomínio do sexo masculino na adolescência [137]. 

 A histologia é variável de acordo com a idade, sendo os teratomas mais freqüentes no 1º ano de 

vida e diminuindo de incidência na infância e adolescência, onde há o predomínio de tumores malignos 
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(tumor de seio endodérmico ou tumores mistos). Em uma análise de 47 pacientes, não foi observada 

nenhuma histologia de seminoma em idade abaixo de 10 anos[138]. 

 A sintomatologia também é variável de acordo com a idade, e em geral está relacionada com 

deslocamento ou compressão da traquéia.  Os sintomas incluem tosse (30%), dispnéia (25%), veia cava 

superior (20%) ou dor local (50%). A incidência de distúrbios respiratórios é maior em pacientes mais 

jovens, e explica porque uma biópsia pode perigosa e deve ser evitada, caso a imagem e os marcadores 

tumorais fechem o diagnóstico. [138ª] 

 Os TCGs que surgem no mediastino anterior representam um subgrupo clinicamente distinto 

distinguido por várias associações clínicas incomuns. Em pacientes pós-púberes, surgem quase 

exclusivamente nos homens. Existe uma associação de M-GCT com síndrome de Klinefelter. Além disso, 

os M-GCTs malignos em adultos estão associados ao desenvolvimento de uma variedade de neoplasias 

hematológicas, tais como Leucemia aguda não linfocítica e histocitose maligna.[138b] 

 Em uma série de 36 pacientes, observou-se diâmetro tumoral médio de 13,3cm para as crianças 

< 5 anos e 13,9cm para as  5 anos e associação com S. Klinefelter em 30% dos casos [139]. 

 O tratamento dos tumores malignos baseia-se na estratégia terapêutica de quimioterapia 

combinada com cisplatina pré-operatória, seguida de ressecção cirúrgica. 

 Os teratomas devem ser submetidos à ressecção completa da lesão, porém mesmo nos 

pacientes considerados como ressecção incompleta (ruptura da cápsula, enucleação do tumor ou 

ressecção em mais de um pedaço), a taxa de sobrevida foi alta, permanecendo em rigoroso seguimento 

pós-operatório. 

 Os tumores malignos ressecados ao diagnóstico (sem QT prévia) apresentam alta taxa de 

ruptura da cápsula no intra-operatório quando comparados aos ressecados pós – quimioterapia, 

indicando a ação da quimioterapia tanto na diminuição do tumor como também da friabilidade e 

vascularização[138,139]. 

 A intervenção cirúrgica torna-se assim indispensável para avaliar a resposta ao tratamento e a 

indicação de QT pós-operatória na persistência de elementos malignos, bem como para ressecção de 

tumores refratários[140]. A abordagem destes tumores freqüentemente torna-se difícil devido ao 

crescimento da lesão em continuidade com o timo e à aderência a pleura, pericárdio e grandes vasos. 

 Devido à heterogeneidade destes tumores, existe a possibilidade da persistência ou aumento de 

elementos benignos após a quimioterapia enquanto os malignos desaparecem, causando, portanto, a 

manutenção da massa tumoral que neste caso não poderá ser considerada como falha terapêutica. 

Assim, todos os pacientes deverão ter a oportunidade de abordagem destes tumores [139]. 
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 A ressecção completa destaca-se entre os fatores prognósticos como o principal fator para o 

controle tumoral. O tipo histológico parece não apresentar correlação prognóstica e as crianças abaixo 

de 5 anos têm sobrevida discretamente melhor que os pacientes maiores[138]. 

 A sobrevida global para os pacientes tratados com quimioterapia neoadjuvante em regimes com 

cisplatina mostra taxas de 60-88% demonstrando que os tumores germinativos mediastinais apresentam 

prognóstico favorável e não diferem dos tumores em outros locais[138,141]. 

 Os dados referentes ao grupo alemão mostram que a estratégia de tratamento cirúrgico exclusivo 

foi utizada no protocolo MAKEI 96 para os tumores extra-gonadais totalmente ressecados menores que 

5,0 cm (estádio I ou T1a, N0, M0), sendo incluído nesta condição apenas um paciente, que se encontra 

em remissão clínica. Para ampliar esta estratégia para os tumores maiores que 5,0 cm, foram analisados 

retrospectivamente todos os tumores não-gonadais totalmente ressecados. A maioria dos tumores era 

maior que 5,0 cm (10/13) e entre os 5 pacientes com ressecção microscópica completa (R0), tratados 

sem quimioterapia, não houve nenhuma recidiva. Dos cinco pacientes com ressecção macroscópica 

completa (R1), três recidivaram e destes, dois entraram em segunda remissão após resgate com 

quimioterapia e um foi a óbito. 

 Desta forma, para o protocolo MAKEI 05 a estratégia “watch & wait” será preconizada para todos 

os tumores extra-gonadais extra-cranianos completamente ressecados (R0) independente do tamanho 

(T1N0M0), desde que as margens sejam histologicamente livres, cápsula intacta e sem violação por 

punção ou ruptura.  

 

Tumores Mediastino- Analise conjunta dos 3 protocolos. 

 

 Dos 941 pacientes incluídos nos 3 protocolos brasileiros, foram registrados 53 casos de tumores 

de mediastino. Sendo, 28 estádio I, 1 estádio II, 12 estádio III e 12 estádio IV. A Sobrevida global em 5 

anos esta ilustrada no gráfico abaixo.  
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Proposta TCG-GALOP 2017 

 

No protocolo TCG-GALOP 2017 propomos que os pacientes com tumor extragonadal EstadioI, 

qualquer subtipo histológico, continuem sendo tratados como baixo risco, apenas com cirurgia e 

observação.  

Os pacientes Estadio II serão tratados como risco intermédio, onde receberão quimioterapia em 

uma fase de indução, com três ciclos de cisplatina e etoposide. Após a fase de indução, deverá ser 

realizada reavaliação com marcadores e imagens, e em caso de boa resposta o paciente segue para a 

fase de consolidação, com mais um ciclo de cisplatina e etoposide. Os pacientes com resposta pobre ao 

término da indução serão reestratificados para o Alto Risco (AR), seguindo então para a quimioterapia 

na fase de consolidação do AR. Aqueles com progressão de doença após a indução, deverão ser 

discutidos com coordenador do protocolo TCG-GALOP 2017.  

Ao término do tratamento do risco intermédio, com os 4 ciclos de CDDP + VP, os pacientes 

devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A resposta completa, com marcadores 

e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes com resposta parcial (marcadores 

negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a cirurgia para avaliação da viabilidade 
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da massa residual, para definição de término de tratamento ou seguimento com terapia de intensificação 

com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado anatomopatológico. Para os pacientes com 

sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem residual), caso seja possível a ressecção 

completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção total a intensificação da quimioterapia 

com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP deverá ser discutido possível TCTH 

autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de progressão, deverão ser discutidos com o 

comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 

Os pacientes do grupo de Alto Risco (estadio III e IV) serão tratados com uma fase de indução 

com 2 ciclos de Ifosfamida, cisplatina e etoposide (PEI) e reavaliados com marcadores.  

Os pacientes estadio III com queda lenta dos marcadores após a indução, deverão receber a 

Terapia de Intensificação com dois ciclos de TIP e reavaliação com marcadores e imagem. Se houver  

boa resposta após os dois ciclos de TIP, o paciente seguirá com mais dois ciclos, completando a terapia 

de intensificação com 4 ciclos de TIP. Aqueles com resposta pobre após os dois ciclos iniciais de TIP, 

deverá ser discutido o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017.  

Para aqueles pacientes estadio IV que apresentarem queda lenta dos marcadores, ou seja, 

mantiverem marcadores estáveis após a fase de indução, sugerimos reavaliação com imagens e 

discussão com o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 

Os pacientes com queda esperada dos marcadores após a indução, seguirão para a fase de 

consolidação com 3 ciclos de PEI. Após o 1º ciclo da consolidação, deverá ser realizada reavaliação com 

marcadores e imagens. Caso apresentem sinais de progressão, deverão ser discutidos com o 

coordenador do protocolo TCG-GALOP 2017. Os demais casos, seguirão com os 2 ciclos de PEI 

subsequentes.  

Ao término, os pacientes devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A 

resposta completa, com marcadores e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes 

com resposta parcial (marcadores negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a 

cirurgia para avaliação da viabilidade da massa residual, para definição de término de tratamento ou 

seguimento com terapia de intensificação com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado 

anatomopatológico. Para os pacientes com sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem 

residual), caso seja possível a ressecção completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção 

total a intensificação da quimioterapia com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP 

deverá ser discutido possível TCTH autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de 

progressão, deverão ser discutidos com o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 
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Estadiamento para os tumores extragonadais(COG) 

 

 Estadio I: 
  Ressecção completa em qualquer sítio (R0) 

 Marcadores tumorais normais 4-6 semanas após a cirurgia  

 
 Estadio II: 

 Doença microscópica residual, linfonodos negativos 

 Persistencia de marcadores positivos nos estádios I, 4 semanas após cirurgia. 

 
 Estadio III: 

  Tumor residual macroscópico ou apenas biópsia 

 Linfonodos positivos (metástases em linfonodos) 

 

 Estadio IV: 
 Metástases à distância. 

 

Planejamento geral Tumores do Mediastino 

 

I. BAIXO RISCO – E I (R0): 

a. sem quimioterapia 
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II. RISCO INTERMÉDIO – E II 

Colher marcadores (AFP, BHCG e DHL) antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo 

 

TUMORES DO MEDIASTINO- ESQUEMA TERAPÊUTICO - RISCO INTERMÉDIO 

FASE INDUÇÃO 

CDDP + VP16 

CDDP + VP16 

CDDP + VP16  

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE ** 

FASE DE CONSOLIDAÇÃO SEGUIR COM ESQUEMA 
TERAPÊUTICO – ALTO 

RISCO - FASE DE 
CONSOLIDAÇÃO 

CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↓↘ 

RESPOSTA COMPLETA  
MARCADORES E 

IMAGENS NEGATIVOS 

RESPOSTA PARCIAL 
MARCADORES 

NEGATIVOS + TUMOR 
RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA 
ATIVA 

MARCADORES 
POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 

** Se progressão de 
doença => Discutir 

coordenador protocolo  

TÉRMINO DO 
TRATAMENTO 

CIRURGIA AVALIAR 
RESSECABILIDADE 

TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR 
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO 

 

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO (TIP) 

Discutir papel do TMO 

 

 

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 
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DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
EXTRAGONADAIS DE RISCO INTERMÉDIO 

CDDP:35mg/m2/dia por 3 dias 
VP-16:170mg/m2/dia por 3 dias 

 

QUEDA ESPERADA DE MARCADORES:  Marcador ao diagnóstico <  1 

                       Marcador após a indução   

QUEDA LENTA DE MARCADORES: Marcador ao diagnóstico >  1 

              Marcador após a indução   

BOA RESPOSTA:Resposta >  25 % e queda dos marcadores tumorais. 

 

RESPOSTA POBRE:Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença. 

 

RESPOSTA COMPLETA(RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residual TÉRMINO DE 

TERAPIA. 

 

RESPOSTA PARCIAL(RP): Marcadores negativos e presença de tumor 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

  →AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO DOS 
TUMORES EXTRAGONADAIS (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 
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III. ALTO RISCO – E III e IV 

Colher marcadores (AFP, BHCG e DHL) antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo 

 

TUMORES DO MEDIASTINO- ESQUEMA TERAPÊUTICO – ALTO RISCO 

FASE INDUÇÃO 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES  

↙↘ 

QUEDA ESPERADA  
 

QUEDA LENTA 

↓ SUGERIMOS AVALIAÇÃO COM  
IMAGENS FASE DE CONSOLIDAÇÃO 

                Estadio III Estadio IV 

IFO + CDDP + VP16  TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO 

DISCUTIR 
TCTH 

AUTÓLOG
O 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS **  TIP  

IFO + CDDP + VP16 TIP 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS REAVALIAÇÃO COM 
MARCADORES E 

IMAGENS 

↙ ↓↘ ↙↘  

RESPOSTA 
COMPLETA 

MARCADORES E 
IMAGENS 

NEGATIVOS 

RESPOSTA 
PARCIAL 

MARCADORES 
NEGATIVOS E 

TUMOR RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA 
ATIVA 

MARCADORES 
POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 

BOA 
RESPOSTA 

RESPOSTA 
POBRE 

TIP DISCUTIR 
TCTH 

AUTÓLOGO 
TIP  

 

TÉRMINO DO 
TRATAMENTO 

CIRURGIA AVALIAR 
RESSECABILIDADE 

** Se progressão de doença => Discutir 
coordenador do protocolo 

TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR  
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO 

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

Discutir papel do TMO 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
EXTRAGONADAIS DE ALTO RISCO 

IFO: 2,0g/m²/dia por 3 dias 
CDDP: 40 mg/m²/dia por 3 dias 
VP16: 80 mg/m²/dia  por 3 dias 
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BOA RESPOSTA:  Resposta >  25 % e queda dos marcadores tumorais 

 

RESPOSTA POBRE: Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença 

 

RESPOSTA COMPLETA(RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residualTÉRMINO DE 

TERAPIA 

RESPOSTA PARCIAL(RP): Marcadores negativos e presença de tumor 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

  →AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

 

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 

 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO DOS 
TUMORES EXTRAGONADAIS (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 
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 Investigação Radiológica Tumores do Mediastino 

 

Grupo 1 (RX/USG/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: Rx de Tórax; USG de abdome total; cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: Rx de Tórax; USG de abdome total; *cintilografia óssea. 

Estudo Radiologico no término de tratamento: Rx de Tórax; USG de abdome total;  

*cintilografia óssea. 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: Rx de Tórax; USG de abdome total. 

 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento.       
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Grupo 2 (RX/USG/TC/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiologico no término de tratamento: TC de tórax e abdome total; cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: TC de tórax e abdome total. 

 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento.       
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Grupo 3 (RX/USG/TC/RM/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiologico no término de tratamento: TC de tórax e abdome total; cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: TC de tórax e abdome total. 

*Fazer RM, se tumor com localiazação no mediastino posterior. 

 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento.       
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11.4  TUMORES GERMINATIVOS ABDOMINAIS 

 

 

Os tumores de células germinativas abdominais são mais comumente localizados em 

retroperitôneo, porém existem relatos de presença de tumores germinativos no estômago, fígado, omento 

e outros [142]. 

TCG de partes moles do retroperitônio apesar de muito raro é o terceiro local mais 

freqüentemente afetado pelos tumores germinativos extragonadais, entretanto adrenal e teratomas 

renais são encontrados mais raramente dentro dos chamados tumores do retroperitônio.A maioria dos 

TCG de retroperitônio são teratomas, a incidência é bimodal com pico nos primeiros 6 meses de vida e 

adultos jovens [143].  

Apresentam um excelente prognóstico apesar do estádio avançado na maioria das crianças. Os 

sintomas de apresentação geralmente são uma massa abdominal que pode ou não estar associada a 

dor, dor nas costas, perda de peso, e constipação é vista em alguns casos. [144] 

Tumores primário de retroperitôneo e abdominal representam apenas 4% de todos os tumores de células 

germinativas. A maioria é benigna ou teratoma imaturo. A malignidade ocorre em aproximadamente 15% 

dos casos. [144] 

O estudo do grupo Pediatric Oncology Group (POG)/ Children´s Cancer Group (CCG) 

proporcionou uma oportunidade para examinar uma coorte relativamente grande de pacientes tratados 

com quimioterapia e cirurgia, avaliando as características clínicas, resposta à terapia para este tumor 

incomum. A abordagem cirúrgica foi determinada pela extensão da doença no diagnóstico. Na maioria 

dos casos, a extensão volumosa excluiu qualquer possibilidade de ressecção. Nessas situações, uma 

biópsia limitada foi suficiente para o diagnóstico. A redução tumoral após a quimioterapia foi observada 

na maioria dos pacientes, permitindo uma ressecção completa posterior.[144] 

No protocolo Brasileiro foram matriculados 38 casos pode-se observar que a maioria na faixa de 

0 a 2 anos, e 35 dos 38 casos diagnosticados até os 10 anos de idade. Não sendo visto em nossa 

casuística o segundo pico descrito na literatura, podendo ser interpretado como um viés, pois alguns 

centros de tratamento matriculam apenas pacientes até 15 anos [146a].  

Apesar de a maioria ser benigno, quando a cirurgia não for possível, devido ao alto risco de 

complicações intra-operatórias, recomenda-se biópsia e análise dos marcadores. Nos casos malignos, 

irressecáveis ao diagnostico, a quimioterapia neo-adjuvante pode facilitar a ressecção cirúrgica no 

segundo tempo [143].Persistindo irresecável após a quimioterapia de indução deve ser tratada 
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cirurgicamente. Ciclos adicionais de quimioterapia não promoverá a regressão de componentes 

benignos, e se não for tratado causará a morte por compressão das estruturas circundantes. [145] 

                Meninos com tumores primários de retroperitônio devem ser submetidos a um exame físico 

minuncioso dos testículos e Ultra-som escrotal, para descartar o sítio primário testicular. 

 
 

 Analise conjunta dos 3 protocolos. 

 

 Dos 941 pacientes incluídos nos 3 protocolos brasileiros, foram registrados 38 casos de tumores 

de retroperitoneo. Desses, 15 estadio I, 2 estadio II, 13 estadio III e 8 estadio IV. A Sobrevida global foi 

100% para os estadios I e II e 38,9% para os estadios III e IV quando analizados em conjunto. 

 De acordo com as histologias mais frequentes, observamos 21% de tumores de Seio 

Endodérmico, 26% Teratoma Puro, 29% Teratoma Imaturo, sendo 5% - I, 8% - II e 16%-III , 13% TCG 

misto.  
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 Proposta TCG-GALOP 2017 

 

No protocolo TCG-GALOP 2017 propomos que os pacientes com tumor extragonadal EI, 

qualquer subtipo histológico, continuem sendo tratados como baixo risco, apenas com cirurgia e 

observação.  

Os pacientes Estadio II serão tratados como risco intermédio, onde receberão quimioterapia em 

uma fase de indução, com três ciclos de cisplatina e etoposide. Após a fase de indução, deverá ser 

realizada reavaliação com marcadores e imagens, e em caso de boa resposta o paciente segue para a 

fase de consolidação, com mais um ciclo de cisplatina e etoposide. Os pacientes com resposta pobre ao 

término da indução serão reestratificados para o Alto Risco (AR), seguindo então para a quimioterapia 

na fase de consolidação do AR. Aqueles com progressão de doença após a indução, deverão ser 

discutidos com coordenador do protocolo TCG-GALOP 2017.  

Ao término do tratamento do risco intermédio, com os 4 ciclos de CDDP + VP, os pacientes 

devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A resposta completa, com marcadores 

e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes com resposta parcial (marcadores 

negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a cirurgia para avaliação da viabilidade 

da massa residual, para definição de término de tratamento ou seguimento com terapia de intensificação 

com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado anatomopatológico. Para os pacientes com 

sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem residual), caso seja possível a ressecção 

completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção total a intensificação da quimioterapia 

com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP deverá ser discutido possível TCTH 

autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de progressão, deverão ser discutidos com o 

comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 

Os pacientes do grupo de Alto Risco (estadio III e IV) serão tratados com uma fase de indução 

com 2 ciclos de Ifosfamida, cisplatina e etoposide (PEI) e reavaliados com marcadores.  

Os pacientes estadio III com queda lenta dos marcadores após a indução, deverão receber a 

Terapia de Intensificação com dois ciclos de TIP e reavaliação com marcadores e imagem. Se houver  

boa resposta após os dois ciclos de TIP, o paciente seguirá com mais dois ciclos, completando a terapia 

de intensificação com 4 ciclos de TIP. Aqueles com resposta pobre após os dois ciclos iniciais de TIP, 

deverá ser discutido o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017.  

Para aqueles pacientes estadio IV que apresentarem queda lenta dos marcadores, ou seja, 

mantiverem marcadores estáveis após a fase de indução, sugerimos reavaliação com imagens e 

discussão com o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 
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Os pacientes com queda esperada dos marcadores após a indução, seguirão para a fase de 

consolidação com 3 ciclos de PEI. Após o 1º ciclo da consolidação, deverá ser realizada reavaliação com 

marcadores e imagens. Caso apresentem sinais de progressão, deverão ser discutidos com o 

coordenador do protocolo TCG-GALOP 2017. Os demais casos, seguirão com os 2 ciclos de PEI 

subsequentes.  

Ao término, os pacientes devem ser reavaliados novamente com imagens e marcadores. A 

resposta completa, com marcadores e imagens negativos, determina o término da terapia. Os pacientes 

com resposta parcial (marcadores negativos e imagem de tumor residual), deverão ser submetidos a 

cirurgia para avaliação da viabilidade da massa residual, para definição de término de tratamento ou 

seguimento com terapia de intensificação com Taxol, Ifosfamida e Cisplatina (TIP), conforme resultado 

anatomopatológico. Para os pacientes com sinais de doença ativa (marcadores positivos e imagem 

residual), caso seja possível a ressecção completa do tumor residual, deverão realizar após a ressecção 

total a intensificação da quimioterapia com TIP. Caso apresentem resposta pobre após 2 ciclos de TIP 

deverá ser discutido possível TCTH autólogo. Os casos de doença irressecável e/ou sinais de 

progressão, deverão ser discutidos com o comitê de transplantes do protocolo TCG-GALOP 2017. 

 

 Estadiamento para os tumores extragonadais(COG) 

 

 Estadio I: 
  Ressecção completa em qualquer sítio (R0) 

 Marcadores tumorais normais 4-6 semanas após a cirurgia  

 
 Estadio II: 

 Doença microscópica residual, linfonodos negativos 

 Persistencia de marcadores positivos nos estádios I, 4 semanas após cirurgia. 

 
 Estadio III: 

  Tumor residual macroscópico ou apenas biópsia 

 Linfonodos positivos (metástases em linfonodos) 

 
 Estadio IV: 

 Metástases à distância. 
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 Planejamento geral Tumores Germinativos Abdominais malignos 

 

I. BAIXO RISCO – E I (R0): 

a. sem quimioterapia 

 

II. RISCO INTERMÉDIO – E II 

Colher marcadores (AFP, BHCG e DHL) antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo 

 

TUMORES GERMINATIVOS ABDOMINAIS- ESQUEMA TERAPÊUTICO - RISCO INTERMÉDIO 

FASE INDUÇÃO 

CDDP + VP16 

CDDP + VP16 

CDDP + VP16  

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE ** 

FASE DE CONSOLIDAÇÃO SEGUIR COM ESQUEMA 
TERAPÊUTICO – ALTO 

RISCO - FASE DE 
CONSOLIDAÇÃO 

CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↓↘ 

RESPOSTA COMPLETA  
MARCADORES E 

IMAGENS NEGATIVOS 

RESPOSTA PARCIAL 
MARCADORES 

NEGATIVOS + TUMOR 
RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA 
ATIVA 

MARCADORES 
POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 

** Se progressão de 
doença => Discutir 

coordenador protocolo 
 

TÉRMINO DO 
TRATAMENTO 

CIRURGIA AVALIAR 
RESSECABILIDADE 

TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR 
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO 

 

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO (TIP) 

Discutir papel do TMO 

 

  

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 
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DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
EXTRAGONADAIS DE RISCO INTERMÉDIO 

CDDP:35mg/m2/dia por 3 dias 
VP-16:170mg/m2/dia por 3 dias 

 

QUEDA ESPERADA DE MARCADORES:Marcador ao diagnóstico <  1 

                    Marcador após a indução 

QUEDA LENTA DE MARCADORES:Marcador ao diagnóstico >  1 

            Marcador após a indução 

BOA RESPOSTA:Resposta >  25 % e queda dos marcadores tumorais. 

 

RESPOSTA POBRE:Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença. 

 

RESPOSTA COMPLETA(RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residual TÉRMINO DE 

TERAPIA 

RESPOSTA PARCIAL(RP): Marcadores negativos e presença de tumor 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

  →AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO DOS 
TUMORES EXTRAGONADAIS (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 
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III. ALTO RISCO – E III e IV 

Colher marcadores (AFP, BHCG e DHL) antes de iniciar a QT e antes de cada ciclo. 

 

TUMORES GERMINATIVOS ABDOMINAIS- ESQUEMA TERAPÊUTICO – ALTO RISCO 

FASE INDUÇÃO 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES  

↙↘ 

QUEDA ESPERADA  
 

QUEDA LENTA 

↓ SUGERIMOS AVALIAÇÃO COM  
IMAGENS FASE DE CONSOLIDAÇÃO 

                Estadio III Estadio IV 

IFO + CDDP + VP16  TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO 

DISCUTIR 
TCTH 

AUTÓLOG
O 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS **  TIP  

IFO + CDDP + VP16 TIP 

IFO + CDDP + VP16 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS REAVALIAÇÃO COM 
MARCADORES E 

IMAGENS 

↙ ↓↘ ↙↘  

RESPOSTA 
COMPLETA 

MARCADORES E 
IMAGENS 

NEGATIVOS 

RESPOSTA 
PARCIAL 

MARCADORES 
NEGATIVOS E 

TUMOR RESIDUAL 

SINAIS DE DOENÇA 
ATIVA 

MARCADORES 
POSITIVOS E TUMOR 

RESIDUAL 

BOA 
RESPOSTA 

RESPOSTA 
POBRE 

TIP DISCUTIR 
TCTH 

AUTÓLOGO 
TIP  

 

TÉRMINO DO 
TRATAMENTO 

CIRURGIA AVALIAR 
RESSECABILIDADE 

** Se progressão de doença => Discutir 
coordenador do protocolo 

TUMOR  
RESSECÁVEL 

TUMOR  
IRRESSECÁVEL OU 

PROGRESSÃO 

TERAPIA DE 
INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

Discutir papel do TMO 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
EXTRAGONADAIS DE ALTO RISCO 

IFO: 2,0g/m²/dia por 3 dias 
CDDP: 40 mg/m²/dia por 3 dias 
VP16 : 80 mg/m²/dia  por 3 dias 
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BOA RESPOSTA:  Resposta >25 % e queda dos marcadores tumorais 

 

RESPOSTA POBRE: Resposta ≤ 25 % ou manutenção dos níveis dos marcadores tumorais ou 

progressão de doença 

 

RESPOSTA COMPLETA(RC): Marcadores negativos e ausência de tumor residual TÉRMINO DE 

TERAPIA 

RESPOSTA PARCIAL(RP): Marcadores negativos e presença de tumor 

             CIRURGIA PARA RESSECÇÃO COMPLETA  

  →AP: Teratoma puro ou fibroseTÉRMINO DE TERAPIA 

  →AP: Tumor viável (qualquer histologia de tumor maligno) TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

(TIP) 

 

TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO 

TIP 

TIP 

REAVALIAÇÃO COM MARCADORES E IMAGENS 

↙↘ 

BOA RESPOSTA RESPOSTA POBRE 

TIP DISCUTIR TCTH AUTÓLOGO 

TIP 

 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NA TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO DOS 
TUMORES EXTRAGONADAIS (TIP) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 5 – D2 a D6 

IFO: 1,2g/m2/dia x 5 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7 
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 Investigação Radiológica dos Tumores Abdominais 

 

Grupo 1 (RX/USG/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: Rx de Tórax; USG de abdome total; cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico na Reavaliação: Rx de Tórax; USG de abdome total; *cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiologico no término de tratamento: Rx de Tórax; USG de abdome total; 

*cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: Rx de Tórax; USG de abdome total.  

 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento.       

 

 

 

 

 



 

176 

 

Grupo 2 (RX/USG/TC/Ctg óssea) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; *cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiologico no término de tratamento: TC de tórax e abdome total; *cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: TC de tórax e abdome total. 

 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento.       
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Grupo 3 (RX/USG/TC/RM) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiologico no término de tratamento: TC de tórax e abdome total; cintilografia óssea. 

 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: TC de tórax e abdome total. 

 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 

 

*Se metástase ao diagnóstico realizar cintilografia óssea na reavaliação e término de tratamento.       
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PARTE IV 

 

12.TUMORES ESTROMAIS 

 

 12.1 TUMOR ESTROMAL DE  CORDÃO SEXUAL DE OVÁRIO 
 

Os tumores estromais de cordão sexual (SCST) são neoplasias raras, representando 5-15% dos 

tumores ovarianos na infância. Incluem um grupo heterogêneo de neoplasias que se desenvolvem do 

tecido gonadal não germinativo, com apresentacão clínica e comportamento biológico 

variáveis.[146,146a,146b] 

 No início da vida embrionária, os cordões sexuais surgem da crista genital primitiva ou do 

epitélio celômico. Os SCSTs surgem dos cordões sexuais ou do estroma / mesênquima ovariano da 

gônada em desenvolvimento e incluem tumores de células granulosa de tipo juvenil (JGCT) e de tipo 

adulto, tumores de células de Sertoli-Leydig (SLCT), células de Sertoli (SCT) e tumores de células de 

Leydig (LCT), Tumores de teca, tumores estromais esclerosantes e SCSTs com túbulos anulares (Fig 1)  

[146a]. Os JGCT são os mais comuns em crianças, seguidos pelos SLCT. Em adultos, predominam os 

tumores da granulosa do tipo adulto, de comportamento mais agressivo e pior prognóstico em estadios 

avançados.[146,146a,146b,146c] 

 

Figura 22. Número de pacientes e distribuição dos subtipos histológicos dos tumores de cordão sexual de ovário 

diagnosticados e revistos no Kiel Pediatric Tumor Registry durante as duas últimas décadas.  

Fonte: Schneider et al, 2003[146] 
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              De 72 casos de tumores estromais ovarianos estudados nos consecutivos protocolos de 

tumores de células germinativas não testicular Maligne Keimkelltumoren (MAKEI) do German Society of 

Pediatric Oncology e Hematology (GPOH), 48 tratavam-se de JGCT, seguidos por 14 Sertoli-Leydig, 5 

tumores estromais esclerosantes e 2 tumores de cordão sexual com túbulos anulares e 1 tumor esteróide. 

A idade média de apresentação foi de 9 anos, incluindo todas histologias, mas tendo incidência mais 

precoce nos casos de JGCT.[146] 

               As características clínicas dos tumores estromais ovarianos são diversas. Em sua grande 

maioria, independente da histologia, os tumores estromais aparecem como doença localizada.  

            Os tumores JGCT, além de idade mais precoce ao diagnostico, estão mais frequentemente 

relacionados a atividade endócrina dos tumores (puberdade precoce isossexual, amenorréia 

secundária). Os sintomas endócrinos ocorrem com maior regularidade entre crianças menores. Sintomas 

como dor abdominal, apresentação clínica como abdome agudo e massa abdominal palpável também 

são apresentações clínicas comuns (Fig 23).[146,146a,146b] 

Figura 23. Sinopse dos dados clínicos e terapêuticos.  

 

Fonte: Schneider et al, 2003[146] 
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          O grupo de tumores SLCT ocorrem mais tardiamente, entre adolescentes e mulheres jovens. Os 

tumores de Sertoli puros podem ser estrogênicos e produzir renina, levando à hipertensão arterial. Os 

tumores puros de Leydig, quando secretores, são habitualmente androgênicos.[146a] 

Os tumores estromais podem estar associados a anormalidades de desenvolvimento, como falha de 

descida testicular, anormalidades de cromossomos sexuais e genitália ambígua. Esses tumores também 

têm sido descritos em associação a síndromes de predisposição ao câncer, como a doença de Olliver, 

síndrome de Peautz-Jegher, complexo de Carney e Síndrome familiar do blastoma pleuropulmonar 

(DICER 1). Um terço dos tumores JGCT estão associados a syndrome de Peautz-Jegher, com 

aparecimento mais precoce e bilateral.[146b] 

             Witkowski et al, em recente análise genômica por sequenciamento Sanger de 154 casos de 

tumores gonadais não-epiteliais, encontrou a mutação DICER1 em 9 de 28 tumores estromais, sendo 

que 8 das 9 mutações encontradas foram em tumores de Sertoli-Leydig, provando a correlação genética 

dos SLCT com a síndrome familiar de blastoma pleuropulmonar DICER. Desta forma, em pacientes com 

SLCT é importante investigar história familiar para blastomas pleuropulmonares, nódulos tireoidianos e 

tumores renais.[146d] 

No diagnostico histológico dos tumores estromais a imunohistoquímica desempenha papel fundamental 

para o diagnostico diferencial com outros tumores gonadais.  Os tumores estromais ovarianos coram 

para vimentina, citoqueratina e inibina A e B.[146,146a,146b]A inibina define a linhagem estromal e estabelece 

o diagnóstico diferencial com outros tumores malignos (germinativos) e com tumores mais raros, como 

o carcinoma ovariano de pequenas células do tipo hipercalcêmico.  

               Diferentemente dos tumores JGCT, os SLCT podem secretar AFP, o que os torna diagnóstico 

diferencial dos tumores germinativos.[146,146b]. Apesar de frequentemente negativos nos tumores 

estromais, é importante a investigação dos marcadores AFP, B-HCG e DHL em qualquer tumor ovariano. 

               Na histologia dos tumores estromais, o grau histológico tem mostrado valor prognóstico nos 

casos de tumores JGCT e SLCT. No estudo do grupo MAKEI previamente citado, com 72 casos de 

tumores estromais ovarianos, os JGCT tiveram a maior atividade mitótica entre todas as histologias, com 

média de 9,8 mitoses / HPF (high power fields). No mesmo estudo, o íncide mitótico > 20mitoses / 10 

campos de grande aumento (HPF) mostrou pior prognóstico, mesmo para tumores com baixo estadio. 

Nenhum dos 5 pacientes deste estudo que tiveram histologia com alto índice mitótio e que recaíram da 

doença foram resgatados com quimioterapia (Fig3).[146] Apesar de estudos menores de outros grupos não 

terem encontrado essa relação,  estudos posteriores do grupo MAKEI, com maior número de pacientes, 

confirmam o índice mitótico como fator prognóstico para os JGCT e SLCT. [142,146a,146b,146c, 146e] 
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                        Para estes tumores SLCT, o valor prognóstico do grau histológico se expressa pelo grau de 

diferenciação tecidual: tumores bem diferenciados, diferenciação intermediária e pouco diferenciados, 

com pior prognóstico para os pouco diferenciados e os raros casos de diferenciação 

sarcomatóide.[146b,146c] 

 

Figura 24. Análise de sobrevida livre de eventos de pacentes com tumores de cordão sexual ovariano, 

correlacionado com a atividade mitótica. HPF = high power field. 

 

Fonte: Schneider et al, 2003[146] 

 

             Assim como o grau histológico, o estadio tumoral, estabelecido pelos critérios FIGO, também 

tem importante valor prognóstico. Em sua vasta maioria, os tumores estromais surgem como doença 

localizada (estadios Ia e Ib), tornando o tratamento cirúrgico, com ressecção completa da lesão, a terapia 

de escolha, sem necessidade de adjuvância.[142a,146b]. Contudo, para os tumores com estadio avançado 

(Ic, II - IV), o prognóstico piora consideravelmente e a adjuvância, com terapia baseada em cisplatina, 

tem alcançado importantes resultados de remissão completa de longo prazo (Fig4). 
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Figura 25- Sobrevida livre de eventos de tumores ovarianos Sertoli-Leydig, correlacionados com o 
estadio tumoral. 

 
Fonte: Schneider et al, 2015[146b] 

 

 
                   Para os tumores JGCT estadio Ic, o prognóstico parece pior nos tumores com ruptura tumoral 

pré-operatória em comparação às rupturas intra-operatórias. Para os tumores SLCT, essa diferença de 

comportamento biológico não foi evidenciada, sendo a ruptura tumoral de pior prognóstico independente 

do momento cirúrgico.[146b] 

                Apesar das diferenças histológicas e de apresentação clínica dos tumores estromais 

ovarianos, as estratégias terapêuticas são similares. A terapêutica cirúrgica segue como base 

curativa dos tumores localizados, que tem curso benigno e que configura a maioria dos casos. A 

cirurgia preconizada é a salpingooforectomia, mas cirurgias mais conservadoras têm sido 

consideradas.[146a,146b] 

                Para os tumores com histologia pouco diferenciada e estadios avançados (>= Ic), com 

pior prognóstico, fica reservada a adjuvância com quimioterapia. A adjuvância com terapia 

baseada em cisplatina tem mostrado ser eficiente em manter remissões completas de longo 

prazo em tumores avançados.[146,146a,146b,146c,146e].Ainda assim, os SLCT de estadio avançado e 

pouco diferenciados evoluem com curso maligno, permanecendo, apesar da adjuvância, com 

prognóstico adverso.[146b, 146f] 
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Objetivos 

 Registro epidemiológico completo e estudo prospectivo para definição da incidência destes raros 

tumores no Brasil.  

 Uniformizar o diagnóstico e tratamento destes tumores 

 Estratificar o tratamento dos pacientes de acordo com o estadiamento do tumor 

 Avaliar os fatores de risco destes tumores. 

 

 Estadiamento de tumores de ovário (FIGO 2013): 

 
Estadio I – tumor limitado aos ovários ou trompas* 
 

 IA.Limitado a um ovário ou trompa, sem célula maligna na ascite ou liquido peritoneal, sem tumor  

na superfície externa; cápsula intacta. 

IB. Limitado aos dois ovários ou trompas; sem célula maligna na ascite liquido peritoneal; sem   

tumor na superfície externa; cápsula intacta. 

 IC. Limitado a um ou ambos ovários ou trompas, juntamente com 1 dos seguintes: 

 IC1: ruptura da cápsula intraoperatória 

 IC2: ruptura da cápsula préoperatória ou tumor na superfície do ovário ou trompa. 

 IC3: células malignas na ascite ou íquido peritoneal  

 

 Estadio II – Tumor envolvendo um ou ambos os ovários ou trompas com extensão pélvica ou 

carcinoma primário de peritônio.** 

 

 IIA. Extensão e/ou metátases para útero e/ou trompas e/ou ovários. 

 IIB. Extensão para outros tecidos pélvicos 

 IIc. Novo FIGO retirou IIC!!! 

 

 Estadio III – tumor envolvendo um ou ambos os ovários ou trompas ou carcinoma primário 

peritônio com implantes peritoneais fora da pelve e/ou linfonodos retroperitoneais positivos. 

 

 IIIAI. Apenas linfonodos retroperitoneias positivos, mas com confirmação histológica/citológica 

dos implantes peritoneais. 
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 IIIAI(i)metástases , máximo de 10mm (1 cm). 

 IIIAI(ii) metástases maior 10mm (1 cm). 

IIIA2: metástases microscópica peritoneal extrapélvica com ou sem linfonodo retroperitoneal positivo. 

IIIB: metástase macroscópica pélvica até 2cm com ou sem metástase em linfonodo retroperitoneal 

(incluindo cápsula hepática/esplênica mas excluindo metástase em parênquima). 

 

 Estadio IV: tumor em um ou ambos ovários, com metástases à distância fora da cavidade 

peritoneal;. 

 

IVA: derrame pleural positivo 

IVB: metátases em parênquima hepático e órgãos extra-abdominais (incluindo linfonodo inguinal e 

linfonodo extra-abdominal).*** 

 
Obs:*Não existe estádio I para carcinoma peritoneal ; ** aderências espessas com confirmação 
histológica requer aumentar estadiamento de I para II; *** metástases extra abdominal inclui infiltração 
intestinal transmural e metástase umbilical . 
 

Exames Laboratoriais 
1- Tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve 

2- Marcadores tumorais: -fetoproteína, HCG, DHL (mandatórios), CA125, Inibina B, 

Fosfatase alcalina placentária(PLAP). 

3- Eletrólitos séricos (Na, K, Ca, P, Mg) 

4- Uréia, creatinina 

5- TGO, TGP, BTF,fosfatase alcalina,  

6- Sorologias: Hepatites A,B e C, CMV, HIV. 

7- Sinais clínicos de puberdade precoce: LH,FSH,testosterona, dehidrotestosterona 

(meninos), 17 estradiol (meninas) e sulfato de dehydroepiandrosterona. 

8- Audiometria e clearence de creatinina pré quimioterapia. 

 

 

 Classificação de risco para Tumor de Ovário Estromal – Cordão Sexual 

Baixo risco: 

. Tumores estromais de qualquer histologia, estadio FIGO Ia ou Ib 

. Tumores JGCT estádio Ic por rotura intra-operatória Ecom índice mitótico < 20mitoses/HPF  

Risco intermediário 
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. Tumores estromais estadio Ic (exceto os mencionados no baixo risco e alto risco)  

Alto risco 

. Tumores JGCT estadio Ic e índice mitótico >= 20mitoses / HPF 

. Tumores estromais de qualquer histologia estádios II, III ou IV. 

 

 

 Planejamento geral tumores ESTROMAIS 

 

I. BAIXO RISCO 

a. Ressecção cirúrgica macroscópica completa (R0) → Observação 

b. sem quimioterapia 

 

II. RISCO INTERMÉDIO 

ESQUEMA TERAPÊUTICO – RISCO INTERMÉDIO 

RESSECÇÃO CIRÚRGICA 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

 

III. ALTO RISCO 

ESQUEMA TERAPÊUTICO – ALTO RISCO 

Estadio I e II Estadio III e IV 

RESSECÇÃO CIRÚRGICA IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 RESSECÇÃO CIRÚRGICA 

IFO + CDDP + VP16 IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 IFO + CDDP + VP16 

 

DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
ESTROMAIS 

IFO: 2,5g/m²/dia por 3 dias 
CDDP: 35 mg/m²/dia por 3 dias 

VP16 : 100 mg/m²/dia  por 3 dias 

 

 Investigação Radiológica Tumor de Ovário Estromal – Cordão Sexual 



 

186 

 

 

Grupo 1 (RX/USG) 

Estudo Radiológico Inicial: Rx de Tórax; USG de abdome total e pélvico  

(transabdominal ou ou transvaginal).  

Estudo Radiológico na Reavaliação: Rx de Tórax; USG de abdome total e pélvico  

(transabdominal ou transvaginal).  

Estudo Radiológico no término de tratamento: Rx de Tórax; USG de abdome total e  

pélvico (transabdominal ou transvaginal).  

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: Rx de Tórax; USG de abdome total e  

pélvico (transabdominal ou transvaginal). 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  
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Grupo 2 (RX/USG/TC) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; USG pélvico  

(transabdominal ou transvaginal).  

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; USG pélvico (transabdominal ou 

transvaginal).  

Estudo Radiológico no Término de Tratamento: TC de tórax e abdome total; USG pélvico 

(transabdominal ou transvaginal).  

Estudo Radiológico nos Retornos de Seguimento: TC de tórax e abdome total; USG 

 pélvico (transabdominal ou transvaginal).  

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  
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Grupo 3 (RX/USG/TC/RM) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; RM da pelve. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; RM da pelve. 

Estudo Radiológico no Término de Tratamento: TC de tórax e abdome total;  

RM da pelve. 

Estudo Radiológico nos Retornos de Seguimento: TC de tórax e abdome total; RM da  

Pelve ou USG pélvico (transabdominal ou transvaginal). 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  
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12.2  TUMORES ESTROMAIS DE CORDÃO SEXUAL TESTÍCULO 

 
 
                      Os tumores estromais de cordão sexual testiculares (TSCT) somam 11% dos tumores 

testiculares pré-puberais e surgem como histologia rara e pouco estudada até os dias atuais. A maioria 

dos estudos se resume a séries de casos retrospectivas, sem critérios uniformes na coleta dos dados.[147]. 

Em função dessa escassez de informações, os grupos cooperativos alemães MAHO e MAKEI 

desenvolveram estudos prospectivos com a finalidade de uniformizar os dados para os tumores 

testiculares de cordão sexual.[147a] 

                    De 1993 a 2009, foram estudados 42 pacientes portadores de tumores sexuais de cordão 

sexual pelos protocolos MAHO, para tumores germinativos testiculares infantis e MAKEI 96, para tumores 

ovarianos de cordão sexual. Dos 42 casos registrados, 71% foram diagnosticados no período neonatal 

ou nos primeiros meses de vida, com pico de incidência no segundo mês.[147a] 

Há uma correlação bem definida entre a idade ao diagnóstico e o subtipo histológico. A maioria dos JGCT 

ocorrem no período neonatal, os tumores de Sertoli surgem no primeiro ano de vida, com média aos 7 

meses e os tumores de Leydig e os de grandes células calcificantes de Sertoli no periodo pré-puberal ou 

puberal. 

                    Assim como nos tumores ovarianos, o tumor de células da granulosa do tipo Juvenil (JGCT) 

foi a histologia mais frequentemente encontrada (38%) no estudo MAKEI, seguido pelos tumores de 

células de Sertoli (36%). Outras histologias menos frequentes foram o tumor de células de Leydig e o 

tumor de grandes células calcificantes de Sertoli. Já no estudo de Harms e Kock[147b], o tumor de células 

calcificantes de Sertoli foi a histologia mais comum, seguido do JGCT.  

                  Para o diagnóstico dos tumores estromais testiculares, o achado imunohistoquímico relevante 

é a positividade para inibina, que o diferencia dos tumores de células germinativas testiculares. É 

importante na suspeita de qualquer tumor testicular a investigação dos marcadores tumorais AFP e b-

HCG. Para os diferentes estudos, o grau de diferenciação histológica não parece ter correlação com o 

prognóstico nos tumores testiculares.[146a,147b] 

                  O achado clínico mais comumente encontrado, no estudo alemão (MAKEI) foi o aumento do 

volume testicular, encontrado como achado isolado na maioria dos casos (32/37). Em todos os casos a 

doença era localizada, sem disseminações para linfonodos ou metástases à distância. O estudo de 

Harms e Kock[147b] com 29 pacientes com TSCT também encontrou apenas doenças localizadas e 

nenhuma recorrência. Outros achados clínicos possíveis são sinais de puberdade precoce e 

ginecomastia, principalmente quando a histologia de células de Leydig está presente.[147a] Outros estudos 

corroboram para um comportamento menos agressivo dos tumores estromais testiculares em relação ao 
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ovarianos, havendo rasíssimos relatos de casos metastáticos. [146a,147,147a,147b,147c] 

                   Os JGCT podem estar associados a anormalidades cromossômicas do Y e a genitália 

ambígua. As síndromes de Carney e Peutz-Jegher podem cursar com tumores de grandes células 

calcificantes de Sertoli, principalmente quando associados a apresentações bilaterais e com 

manifestação endócrina.[146a] 

                   Como os tumores testiculares se apresentam quase invariavelmente como tumores 

localizados, a orquiectomia com ligadura do cordão espermático é curativa e tem sido adotada como o 

padrão-ouro, apesar de muitos autores advogarem a cirurgia poupadora como aceitável. Para os raros 

casos de doença metastática, está indicada adjuvância com quimioterapia baseado em platinas.[146a ] 

                  No estudo do grupo MAKEI[147a], 37 pacientes estudados quanto a conduta cirúrgica adotada. 

Destes, 25 (68%) foram submetidos a orquiectomia inguinal e 9 sofreram biópsia transescrotal, 8 dos 

quais foram reabordados para orquiectomia inguinal. Um paciente com tumor bilateral de células 

calcificantes de Sertoli foi submetido apenas a biopsia transescrotal, não sendo abordado para ressecção 

tumoral e permaneceu sem sinais de progressão da doença em 4 anos de seguimento. Durante todo o 

estudo, não houve nenhum caso de recidiva da doença.  

                   Os tumores estromais de cordão sexual, sejam ovarianos ou testiculares, são raros em 

crianças. A avaliação clínica e histológica pode ser um desafio.[147c]. Apesar de frequentemente terem 

curso benigno, essa não é a realidade para todos os casos. A coleta e o registro de dados em protocolos 

de pesquisa é encorajada para o melhor entendimento e manejo destes tumores. 

 
Exames Laboratoriais 

 
9- Tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve 

10- US de testículo bilateral 

11- Marcadores tumorais: -fetoproteína, HCG, DHL (mandatórios), Inibina B, Fosfatase alcalina 

placentária(PLAP). 

12- Eletrólitos séricos (Na, K, Ca, P, Mg) 

13- Uréia, creatinina 

14- TGO, TGP, BTF,fosfatase alcalina,  

15- Sorologias: Hepatites A,B e C, CMV, HIV. 

16- Sinais clínicos de puberdade precoce: LH,FSH,testosterona, dehidrotestosterona (meninos),  

17- Audiometria e clearence de creatinina pré-quimioterapia. 
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 Estadiamento tumores testiculares(COG) 

Estadio I 
 Limitado ao testículo 

 Completamente ressecado por orquiectomia inguinal alta. 

 Ausência de evidência clínica, radiológica ou histológica de doença além dos testículos. 

 Marcadores tumorais normais 4 semanas após a cirurgia;  

Estadio II 
 Orquiectomia trans-escrotal com ou sem rotura do tumor 

 Doença microscópica no escroto ou cordão espermático (< 5 cm do final proximal) 

 Envolvimento de linfonodo retroperitoneal (<2,0cm)  

Estadio III 
 -Envolvimento de linfonodos retroperitoneais (>2,0cm) 

 Sem envolvimento visceral ou extra-abdominal. 

Estadio IV 
 Metástases à distância, incluindo fígado. 

 

 Planejamento geral tumores ESTROMAIS 

 

I. BAIXO RISCO- EI 

a. Ressecção cirúrgica macroscópica completa (R0) → Observaçãosem quimioterapia 

II. RISCO INTERMÉDIO - EII 

ESQUEMA TERAPÊUTICO – RISCO INTERMÉDIO 

RESSECÇÃO CIRÚRGICA 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

 

III. ALTO RISCO – EIII E IV 

ESQUEMA TERAPÊUTICO – ALTO RISCO 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 

RESSECÇÃO CIRÚRGICA 

IFO + CDDP + VP16 

IFO + CDDP + VP16 
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DOSES DE QUIMIOTERÁPICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS TUMORES 
ESTROMAIS 

IFO: 2,5g/m²/dia por 3 dias 
CDDP: 35 mg/m²/dia por 3 dias 

VP16 : 100 mg/m²/dia  por 3 dias 

 

 Investigação Radiológica Tumores Estromais de Cordão Sexual de 
Testículo 

 

Grupo 1 (RX/USG) 

Estudo Radiológico Inicial: Rx de Tórax; USG de abdome total e bolsa escrotal. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: Rx de Tórax; USG de abdome total e bolsa escrotal.                                               

Estudo Radiologico no término de tratamento: Rx de Tórax; USG de abdome total e bolsa escrotal 

Estudo Radiológico nos retornos de seguimento: Rx de Tórax; USG de abdome total e bolsa  

Escrotal 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  
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Grupo 2 (RX/USG/TC) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa escrotal. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa escrotal.                    

Estudo Radiológico no Término de Tratamento: TC de tórax e abdome total;  

USG de bolsa escrotal                     

Estudo Radiológico nos Retornos de Seguimento: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa  

Escrotal 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  
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Grupo 3 (RX/USG/TC/RM) 

Estudo Radiológico Inicial: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa escrotal. 

Estudo Radiológico na Reavaliação: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa escrotal.                    

Estudo Radiológico no Término de Tratamento: TC de tórax e abdome total;  

USG de bolsa escrotal                     

Estudo Radiológico nos Retornos de Seguimento: TC de tórax e abdome total; USG de bolsa  

Escrotal 

 Se tumor maligno com marcador positivo :  

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano;  

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor maligno com marcador negativo (digerminoma/teratoma imaturo): 

 exames de imagens a cada dois meses no primeiro ano  

  a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  

 Se tumor benigno (teratoma) : 

 realizar exames de seguimento  a cada três meses no primeiro ano 

 a cada quatro meses no segundo ano; 

  a cada seis meses a partir do terceiro ao quinto ano.  
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PARTE V 

13 Cirurgia 
 

         Os principais locais dos tumors de células germinativas extracranianais são os testículos, ovários 

e a região sacrococcígea. Mais raramente, acometem a cabeça e o pescoço, o mediastino, o 

retroperitônio e a vagina ou próstata. 

 

13.1  Cirurgia – Tumores de Testículo 

 

 

A cirurgia padrão no tumor de testículo é a orquiectomia radical que consiste de incisão inguinal, 

ligadura alta do cordão e orquiectomia via inguinal. Em algumas situações pode-se fazer uma incisão 

oblíqua, principalmente nos tumores de grandes proporções. Deve-se evitar biópsias guiadas 

transescrotais e a abordagem escrotal. A orquiectomia parcial é conduta de exceção. Pode-se discutir 

esta abordagem nos tumores bilaterais, e nos tumores pequenos com marcadores normais 

Nos tumores testiculares a orquiectomia deve ser realizada no início do tratamento. Não se deve 

esquecer dos marcadores prévios a cirurgia. Em alguns serviços se realiza a abordagem cirúrgica, depois 

o paciente é encaminhado ao oncologista. Esta abordagem é adequada, desde que se siga os conceitos 

cirúrgicos oncológicos para este procedimento e que se colha os marcadores tumorais prévios a cirurgia. 

O estadiamento oncológico pode ser realizado posteriormente ao procedimento cirúrgico. Pode-se 

postergar a orquiectomia quando o paciente tem o tumor de testículo e grande massa de retroperitôneo, 

e se obtém o diagnóstico através de biópsia desta massa 

 A linfadenectomia para os tumores com disseminação retroperitoneal devem ser postergadas 

para depois dos ciclos iniciais de quimioterapia. Está indicada quando houver imagem suspeita acima de 

1 centímetro. Ela também deve ser realizada quando há massa residual com marcadores que se 

normalizaram. Muitas vezes a massa residual está comprometendo vasos renais e grandes vasos 

abdominais, como aorta e veia cava. A abordagem nesta situação deve ser feita com equipe experiente 

em tumores com comprometimento vascular. 

Para os tumores com extensão retroperitoneal com compressão ureteral que leve a hidronefrose 

moderada ou acentuada, deve ser aventada a possibilidade de passagem de cateter duplo J. 
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Padrão da cirurgia:  
 

 Incisão – Deve ser realizada uma incisão inguinal transversa ou obliqua a partir da base do 

escroto, que pode ser estendida cranialmente nos casos de grandes tumores. Não deve ser 

realizado o acesso escrotal. 

 Intra-operatório – Deve ser feito o clampeamento do cordão espermático na altura do anel 

inguinal interno e exteriorização do testículo pela incisão. Confirmada a suspeita de tumor de 

testículo o mesmo deve ser retirado após ligadura do cordão inguinal no local de 

clampeamento. O cirurgião poderá seccionar a cápsula do testículo para melhor avaliá-lo num 

caso suspeito. Quando disponível, pode-se utilizar a biópsia por congelação em casos 

duvidosos. Na ausência dessa, o achado macroscópico determinará a conduta: ressecção ou 

biópsia. Se forem encontrados linfonodos durante a inguinotomia, eles devem ser 

ressecados, porém não está indicada a ampliação da cirurgia com esse intuito. 

 Hemiscrotectomia –Não mais está indicada a sua realização nos casos em que foi realizado 

um acesso por via escrotal. A sua realização depende tão somente de fatores locais.  

 Linfadenectomia- A linfadenectomia retroperitoneal modificada é realizada por via 

transperitoneal, com ressecção de linfonodos identificados macroscopicamente. Esta técnica 

difere conforme o lado do tumor testicular. Nos tumores do lado esquerdo, o limite superior 

da dissecção é a veia renal, o inferior junto à emergência da arteira ilíaca externa, o limite 

lateral será a veia gonadal esquerda e o limite medial será a aorta. Nos tumores do lado 

direito, as metástases costumam atingir os linfonodos anteriores à aorta e os localizados ao 

seu lado direito. Em raros casos, podem também atingir a cadeia linfática que acompanha a 

veia gonadal direita e os vasos ilíacos direitos. Os limites da linfadenectomia estarão 

representados superiormente pela veia renal direita, inferiormente até a região abaixo da 

bifurcação da artéria ilíaca comum direita, a aorta à esquerda e a veia gonadal à direita.  O 

restante do retroperitônio deve ser avaliado e se houver linfonodos suspeitos, eles devem ser 

retirados também. Em equipes com experiência em laparoscopia, a linfadenectomia pode ser 

realizada por esta via. No caso de massa residual, após quimioterapia, recomendasse a sua 

ressecção completa. Na impossibilidade desta deverá ser realizado o debulking tumoral, que 

deve ser tão radical quanto possível. 
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13.2  Cirurgia – Tumores Ovário 

 

 
 A cirurgia padrão no tumor de ovário é a salpingooforectomia com coleta de líquido peritoneal 

para pesquisa de células neoplásicas, inventário do ovário contralateral do peritônio e do epíplon. Na 

maioria dos casos é possível a cirurgia primária mesmo naqueles tumores com grandes dimensões. No 

entanto, quando há evidência de comprometimento de órgãos adjacentes, pode-se realizar biópsia (via 

aberta, guiada ou por laparoscopia) seguida de quimioterapia neoadjuvante, postergando a cirurgia para 

um segundo momento. O mesmo raciocínio para aqueles tumores em que se optou por abordagem 

cirúrgica e que no intra-operatório verificou-se que o tumor invadia órgãos adjacentes como útero, bexiga 

e sigmoide. Nesta situação recomenda-se também biópsia inicial, seguida de quimioterapia neoadjuvante 

e posterior abordagem cirúrgica.  

 
Padrão da cirurgia: 

 Incisão – Deve proporcionar amplo acesso a toda a cavidade peritoneal e retroperitônio, para 

correto estadiamento e retirada do tumor sem ruptura de sua cápsula. A laparoscopia pode 

ser usada inicialmente no ato cirúrgico para o estadiamento inicial, com colheita de ascite, 

inspeção do peritônio e omento, associada com uma incisão transversa baixa se as 

características e o tamanho do tumor assim o permitirem. De forma geral, os tumores com 

dimensão até 7 a 10 cm são passíveis de abordagem com incisão transversa baixa tipo 

Pfannenstiel. Os tumores que ao exame físico chegam ou ultrapassam a cicatriz umbilical 

recomenda-se a incisão longitudinal mediana infra-umbilical com extensão para supra-

umbilical se necessário. 

 Colheita de líquido ascítico – Deve ser o primeiro ato realizado após a abertura da cavidade. 

Na ausência de líquido ascítico deve-se proceder a uma lavagem peritoneal com 50 a 100 ml 

de soro fisiológico no fundo de saco e goteiras parieto-cólicas e posterior colheita de líquido. 

 Inspeção da cavidade 

o Inspeção de toda a superfície peritoneal visceral e parietal, incluindo as cúpulas 

diafragmáticas. No caso de nódulos, devem ser realizadas biópsias. 

o Inspeção do omento – No caso de aderências, nódulos ou implantes deve ser 

realizada a omentectomia 

o Inspeção dos órgãos internos com especial atenção ao fígado 



 

198 

 

o Inspeção dos linfonodos pélvicos e retroperitoniais. Nódulos suspeitos ou 

aumentados de tamanho devem ser retirados. 

o Inspeção do ovário contra-lateral. 

o Retirada do tumor, sem ruptura com salpingectomia  

 

 

                  No entanto, os tumores de ovário podem se apresentar sob diversas situações que permitem 

uma abordagem inicial diferenciada. Essas situações incluem: 

 

Situação A - Tumor de pequeno tamanho, com marcadores negativos e detectado por imagem em 

serviço que disponha de CT de boa qualidade. 

Nesta situação, 2/3 dos casos serão benignos, portanto a cirurgia será o tratamento de eleição. Nesse 

caso a abordagem pode ser por incisão pequena tipo Pfannenstiel ou transversa baixa. Nesta situação 

pode-se optar também pela cirurgia laparoscópica  

Situação B – Tumor de ovário com marcadores positivos. Paciente já operado 

Nesta situação, pode-se fazer o seguimento com CT e com marcadores.  Quando não se tem 

informações adequadas do que ocorreu no intra-operatório pode-se o reestadiamento cirúrgico é uma 

boa opção 

Situação C - Tumor de ovário com doença disseminada 

Tumores avançados com estádio III ou IV devem ser submetidos a laparotomia somente na ausência de 

linfonodos periféricos, citologia de líquido pleural negativa e marcadores negativos. Nesses casos deve-

se realizar a laparotomia ou laparoscopia para colheita de líquido ascítico e biópsia. Após a quimioterapia 

deve-se proceder ao second look e estadiamento completo. 

Situação D - Tumores de grandes dimensões 

São os que ultrapassam a cicatriz umbilical. Recomendamos a laparotomia mediana para evitar a ruptura 

tumoral intra-operatória e estadiamento completo. 

A laparoscopia vem tendo cada dia mais aplicação na oncologia e também na oncologia 

pediátrica.  No entanto, os princípios cirúrgicos oncológicos não podem ser revogados com o emprego 

desta tecnologia. Portanto, pode-se utilizar da laparoscopia, mas não se pode romper ou mocelar um 

tumor tendo como justificativa um resultado estético, ou ainda, deixar de fazer o procedimento oncológico 

adequado utilizando-se do mesmo argumento. A laparoscopia deve ser estimulada e desenvolvida, 

lembrando-se que há necessidade de experiência neste tipo de abordagem e de material e equipamentos 

adequados. Atualmente o maior emprego se faz para tumores ovarianos císticos de pequeno tamanho 
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até 10 cm. Nestes se pode fazer a ressecção utilizando-se da punção da área cística fora da cavidade 

peritoneal, portanto, evitando-se uma possível disseminação peritoneal.  

 Uma abordagem que orientamos em nosso meio é o reestadiamento cirúrgico. Consiste na 

reabordagem cirúrgica quando a paciente fez procedimento cirúrgico em outra instituição e não se 

consegue informações para o estadiamento cirúrgico adequado. Para este procedimento a laparoscopia 

tem um papel importante. É possível analisar, mesmo após uma laparotomia, a pelve, o útero, o ovário 

remanescente, o local operado, o peritônio, ressecar epíplon e colher líquido para citologia oncótica. 

Devemos citar a quimioterapia hipertérmica com peritoniectomia (HIPEC). Esta abordagem já foi 

utilizada para tumores de ovário com disseminação peritoneal, mas seu emprego ainda é questão de 

estudos subsequentes. 

 A histerectomia deve a princípio ser evitada no TCG. Se na cirurgia inicial o tumor estiver 

infiltrando o útero, pode-se aguardar o efeito da quimioterapia neoadjuvante. Se na segunda abordagem 

ainda o tumor estiver infiltrando o útero, daí a histerectomia será inevitável. Lembrando-se que em 

algumas situações a ressecção parcial é possível. 

 

       13.3  Cirurgia - Tumores Ovariano Bilaterais 

 A biópsia do ovário contra lateral deve ser realizada somente na presença de lesões suspeitas.  

No caso de tumores bilaterais sem parênquima identificável, deve se proceder com a ooforectomia 

bilateral. Em locais onde há equipe e especializada em Infertilidade, pode-se discutir o congelamento de 

córtex ovariano. A estimulação ovariana para coleta de oócitos não deve ser recomendada visto o risco 

da demora do tratamento do tumor e o risco do crescimento tumoral com o estímulo hormonal para 

indução à ovulação 

 
 

13.4  Cirurgia– Tumores Sacrococcígeos 

 

O padrão da cirurgia do teratoma sacrococcígeo vai ser a ressecção do tumor em conjunto com o cóccix. 

A tática cirúrgica vai depender do tipo do tumor e sua apresentação.  

 Para os tumores Altman I, ou seja, com somente componente externo. Vai ter apresentação, 

normalmente no período neonatal, sendo a maioria benigno. Alguns tumores podem ter grandes 

dimensões. Normalmente, uma ultrassonografia ou uma tomografia descartam componente intra-

abdominal, mas não se deve esquecer do toque retal, que em algumas situações pode ser decisivo. A 

ressecção normalmente se faz com o paciente em decúbito ventral, com incisão transversa ou do tipo 

“Chevron”. Deve-se ter cuidado para ter retalho de pele suficiente para o fechamento. Como tática pode-
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se utilizar de vela de Hegar via retal para se reconhecer o reto no intra-operatório e não lesá-lo. Também 

pode-se utilizar eletroestimulador muscular para identificar as fibras do esfíncter anal e músculo 

levantador do ânus, com o intuito também de não lesá-los. Como se trata de cirurgia neonatal com 

estruturas diminutas, a magnificação óptica (utilização de lupa cirúrgica) pode ser útil. 

 Para os tumores Altman IV, haverá somente o componente intra-abdominal. Portanto a 

abordagem será preferencialmente via abdominal. Lembrando-se que também a ressecção do cóccix é 

obrigatória. Nestes tumores a apresentação é mais tardia (fora do período neonatal) e podem ser 

malignos. Dependendo do tamanho do tumor e seu estadiamento pode-se fazer cirurgia após 

quimioterapia neodjuvante. 

 Para os tumores Altman II e III, pode ser necessário uma abordagem combinada via abdominal 

e via posterior. 

 Há algumas descrições de ligadura da artéria sacral média, para os tumores com alto fluxo 

levando a síndrome de “shunt” vascular. E também há a descrição de ressecção de teratoma 

sacrococcígeo em cirurgia fetal. Para estes, ao nascimento deve-se avaliar se há resto tumoral e realizar 

a ressecção do cóccix. 

 

13.5  Cirurgia – Outras Localizações 

 

O tratamento cirúrgico de outros sítios primários, com o mediastino ou o retroperitônio deve ser 

planejado dependendo do quadro clínico.  

Os tumores de mediastino são de localização anterior. A avaliação das imagens leva 

habitualmente ao acesso por esternotomia ou toracotomia direita(Schneider et al 2000). A liberação do tumor 

dos grandes vasos e do hilo pulmonar pode ser difícil. Por este motivo, a avaliação pré-operatória com 

exames de imagem (CT ou RNM) é essencial. Na maioria dos casos, o timo terá que ser ressecado (ao 

menos alguma parte) e às vezes também partes do pericárdio e da pleura. 

Para os tumores vaginais, a biópsia é suficiente para o diagnóstico. Se os marcadores tumorais 

são elevados e os exames de imagem (CT,RMN) mostrarem tumores na região urogenital, o diagnóstico 

clínico pode ser firmado sem confirmação histopatológica. A ressecção pode ser com traquelecomia, 

vaginectomia parcial ou total. Deve-se ter cuidado em obter margem de ressecção. 

Os TCGs de cabeça e pescoço aparecem já ao nascimento como teratomas ou em crianças 

acima de quatro meses com o diagnóstico de TCG maligno misto, teratoma ou tumor do seio 

endodérmico. Assim, o tratamento é estratificado pela idade. Crianças abaixo de 4 meses são 

submetidas à ressecção cirúrgica e as maiores de 4 meses são avaliadas com marcadores, imagens e 

recebem QT pré-operatória.  
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13.6 Definições de Ressecção Completa e Incompleta 

 

Ressecções completas incluem todo o tumor e tecidos adjacentes: 

 Em tumores sacrococcígeos, ressecção do tumor com sua pseudocápsula e com o cóccix em 

bloc. A margem cirúrgica definirá a ressecção completa ou incompleta. 

 Em tumores de ovário, a ressecção completa compreende o ovário (ooforectomia em casos de 

tumores isolados estádio I), associada à salpingectomia em tumores avançados (salpingo-

ooforectomia unilateral).  

 

A ressecção cirúrgica será incompleta quando: 

 Houver ruptura da cápsula do tumor prévia ou no intra-operatório. Esta definição inclui punção 

iatrogênica de teratoma cístico. Se houver ruptura intra-operatóira, esta deve ser comunicada ao 

patologista, porque em tumores multicísticos o patologista pode não identificar o local onde o 

tumor se rompeu 

 Houver infiltração de estruturas adjacentes e não se conseguir sua ressecção completa com 

margens. 

 O tumor for removido em mais de uma parte 

 O teratoma cístico for marsupializado 

Se o tumor não for claramente delimitado, a avaliação histopatológica de áreas suspeitas é 

mandatória para avaliar a extensão da ressecção e suas margens. 

A aparência da pseudocápsula é determinada pela compressão das estruturas adjacentes pelo 

tumor. Apenas uma margem segura garante que a ressecção tenha sido completa.  
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PARTE VI 

 
14  TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOÉTICAS (TCTH) 
AUTÓLOGO 
 

Introdução 

No final dos anos 70 e início dos anos 80, o sucesso da quimioterapia em altas doses em outras 

neoplasias quimiossensíveis, como os linfomas, induziu alguns investigadores a empregarem o TCTH 

autólogo para pacientes com TCG recidivados ou refratários. Posteriormente, o transplante passou a ser 

investigado também como tratamento de primeira linha, na tentativa de melhorar a evolução de pacientes 

com fatores de mau prognóstico. O momento ideal para o transplante e os fatores preditivos de sobrevida 

ainda são controversos.  

 

          14.1   TCTH em Primeira Remissão 

Em adultos, os critérios do IGCCCG (International Germ Cell Cancer Collaborative Group), 

permitiram a classificação dos TCG metastáticos em risco favorável, intermediário ou desfavorável, de 

acordo com características clínicas pré tratamento.[148]A proporção de pacientes de risco favorável, 

intermediário ou desfavorável que obtém resposta completa sustentada com a quimioterapia é de 90%, 

75% e 40%, respectivamente. Esforços têm sido feitos para direcionar o tratamento de acordo com a 

classificação de risco. 

 O TCTH autólogo vem sendo avaliado como tratamento de primeira linha, em estudos não 

randomizados, para pacientes com TCG de prognóstico desfavorável, classificados de acordo com 

modelos de risco desenvolvidos antes dos critérios do IGCCCG. A relativa tolerabilidade e a melhora da 

sobrevida quando comparada a controles históricos tratados com quimioterapia em dose convencional, 

sugeriram que esta seria uma abordagem promissora. 

Em 1997, Motzer et al, publicaram os resultados da utilização do transplante autólogo no 

tratamento de primeira linha de pacientes com TCG de mau prognóstico. Trinta pacientes de alto risco 

foram tratados com 2 ciclos de quimioterapia (etoposide/ ifosfamida/ cisplatina) e para aqueles sem 

queda adequada dos marcadores, a terapia foi modificada para dois ciclos de altas doses de 

quimioterapia (carboplatina / etoposide / ciclofosfamida), com TCTH autólogo. Dez dos 16 pacientes 

tratados com 4 ciclos de quimioterapia obtiveram resposta completa. Quatorze pacientes foram tratados 

com 2 ciclos de quimioterapia seguidos por TCTH autólogo e, destes, 7 obtiveram resposta completa. 

No total, 57% dos pacientes obtiveram resposta completa. Após mediana de seguimento de 30 meses, 
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67% encontravam-se vivos e 50% livres de doença. Adicionalmente, os autores compararam a evolução 

de 58 pacientes com TCG de mau prognóstico tratados com TCTH autólogo como primeira linha, em 2 

estudos consecutivos de sua instituição, com sua própria experiência anterior, utilizando apenas QT 

baseada em cisplatina. Verificou-se aumento da sobrevida global (p=0.001) e livre de eventos (p=0.003), 

para os pacientes tratados com o transplante, em relação aos tratados somente com quimioterapia.[149] 

Em 2000, Decatris et al, publicaram sua experiência com 20 pacientes com TCG de mau 

prognóstico, que foram tratados com TCTH autólogo (carboplatina/ etoposide/ ciclofosfamida) como 

primeira linha. Após mediana de 27 meses de seguimento, 75% estavam vivos e 60%, sem doença. A 

sobrevida global em 4 anos foi de 66%. Não houve mortes ou toxicidades graves relacionadas ao 

tratamento.[150] 

Em 2003, Bokemeyer et al, publicaram os resultados de estudo prospectivo, com o emprego de 

3 a 4 ciclos de QT em altas doses (etoposide / ifosfamida / cisplatina) seguidos por transplante autólogo, 

como tratamento de primeira linha para 28 pacientes com TCG não seminomatosos primários de 

mediastino. A sobrevida livre de progressão em 2 anos foi de 64% e sobrevida global de 68%. 

Comparando-se os dados com um banco de dados internacional, incluindo 253 com TCG não 

seminomatosos de mediastino tratados com quimioterapia convencional, o uso da quimioterapia em altas 

doses seguida de TCTH resultou em um incremento na sobrevida de cerca de 15%.[151] 

Para melhor investigação do papel da quimioterapia em altas doses como tratamento de primeira 

linha para os pacientes com TCG disseminado de risco intermediário e desfavorável (conforme os 

critérios do IGCCCG), foi realizado um estudo fase III, randomizado (Motzer et al., 2007).  Neste estudo, 

219 pacientes com TCG de risco intermediário e desfavórável, anteriormente não tratados, foram 

randomizados para receber 8 ciclos de quimioterapia convencional (bleomicina, etoposide e cisplatina - 

BEP) ou 2 ciclos de BEP, seguidos por 2 ciclos de quimioterapia em altas doses contendo carboplatina 

e resgate com TMO autólogo. Secundariamente, o declínio dos marcadores tumorais durante a 

quimioterapia foi avaliado como preditor da evolução. O índice de resposta completa sustentada em um 

ano foi de 52% para o grupo transplantado versus 48% para o grupo que recebeu somente quimioterapia 

convencional (P = 0.53). Os pacientes com declínio lento dos marcadores tumorais durante os 2 primeiros 

ciclos de quimioterapia tiveram menor sobrevida livre de progressão e global, comparado aos pacientes 

com queda satisfatória (P = 0.02 e P = 0.03, respectivamente). Entre 67 pacientes com queda 

insatisfatória dos marcadores, a proporção de resposta completa sustentada em 1 ano foi de 61% para 

os pacientes submetidos a transplante versus 34% para os tratados somente com quimioterapia (P = 

0.03). Como conclusão, o emprego do transplante como tratamento de primeira linha não melhorou o 

prognóstico, exceto para aqueles com queda lenta dos marcadores após 2 ciclos de quimioterapia.[152] 
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          14.2  TCTH para Pacientes Recidivados ou Refratários 

 Os primeiros estudos com a utilização de quimioterapia em altas doses e transplante para 

pacientes com TCG incluíram pacientes tratados em segunda ou terceira linha de quimioterapia ou com 

doença considerada resistente a quimioterapia convencional. Em 1989, Nichols et al reportaram os 

resultados de um estudo fase I/II, onde 33 pacientes com TCG refratários aos esquemas contendo 

cisplatina receberam altas doses de carboplatina e etoposide, seguido de TMO autólogo. Sete dos 33 

pacientes morreram por toxicidade do tratamento (21%).  Quatorze de 32 pacientes avaliáveis obtiveram 

alguma resposta (44%). Os autores concluíram que regimes baseados em altas doses de carboplatina e 

etoposide poderiam ser potencialmente curativos para pacientes com TCG que falharam ao tratamento 

com cisplatina.[153] Em 1994, Sierget et al publicaram resultado de estudo fase I/II, utilizando altas doses 

de carboplatina, etoposide e ifosfamida, com conclusões semelhantes.[154] O mesmo foi relatado por Lotz 

et al. em 1995.[155] 

Em 1998, Mandanas et al. descreveram sua experiência com 21 pacientes com TCG recidivados 

ou refratários, tratados com TMO autólogo. Dezenove haviam recebido pelo menos dois regimes de 

quimioterapia anteriormente e 8 eram refratáros a regimes contendo cisplatina.  Houve 2 mortes por 

toxicidade do tratamento. Após um mínimo de 4 anos de seguimento, 8 pacientes haviam morrido por 

doença, seis dos quais haviam sido refratários aos esquemas contendo cisplatina, pré transplante. Onze 

pacientes (52%) estavam vivos, sem doença, 4-10 anos após o transplante. Concluiu-se que o 

transplante poderia proporcionar significativa sobrevida livre de doença a longo prazo, como terapia de 

resgate para pacientes com TCG recidivado, mas não para os pacientes refratários.[156] Resultados 

semelhantes haviam sido descritos por Barnett et al., em 1993.[157] 

Em 2006, Müller et al. publicaram sua experiência com o uso do transplante autólogo, num 

período de 10 anos, em 64 pacientes com TCG. O transplante foi utilizado como terapia de primeira linha 

em pacientes de risco alto ou intermediário, em pacientes com resposta inadequada ao primeiro 

tratamento ou recidivados. Foram utilizados transplantes em tandem ou isolados. Com mediana de 

seguimento de 6 anos, a sobrevida global estimada foi de 77.2% em 2 anos e 73.1% em 5 anos.  Porém, 

resultados desfavoráveis foram observados nos pacientes refratários a cisplatina ou sem resposta a 

quimioterapia de indução. [158] 

Em 2011, Lorch et al. publicaram uma análise restrospectiva de 1984 pacientes masculinos com 

TCG, de 38 diferentes centros, que experimentaram progressão após pelo menos três ciclos de 

quimioterapia baseada em cisplatina e foram posteriormente tratados com quimioterapia  convencional 

ou TCTH autólogo (com carboplatina em altas doses). Dos 1984 pacientes, 1594 (80%) foram elegíveis 

para análise. No total, 773 pacientes receberam quimioterapia convencional e 821 pacientes receberam 
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TCTH autólogo. Dentro de todas as categorias de prognóstico, houve vantagem na sobrevida global e 

livre de progressão no grupo submetido ao TCTH, quando comparado à quimioterapia convencional, 

exceto pelo grupo de baixo risco, que apresentou sobrevida global semelhante com as duas modalidades 

de tratamento. Esta análise retrospectiva sugere um benefício do TCTH dado como intensificação do 

primeiro tratamento de resgate em pacientes do sexo masculino com TCG.[159] 

Atualmente, a comunidade internacional está apoiando um estudo prospectivo randomizado 

(ARandomized Phase III Trial Comparing Conventional-Dose Chemotherapy With High-

Dose Chemotherapy as First Salvage Treatment in Relapsed or Refractory Germ Cell Tumors - TIGER), 

para comparar a sobrevida global obtida com quimioterapia convencional utilizando 4 ciclos de TIP 

(paclitaxel/ ifosfamida/ cisplatina) versus quimioterapia em altas doses com TCTH sequencial TI-CE (2 

ciclos de paclitaxel/ ifosfamida + 3 ciclos de altas doses de carboplatina/etoposide) como tratamento de 

resgate inicial para pacientes com TCG recidivados ou refratários. 

 

           14.3 TCTH Sequencial (em Tandem) 

Na tentativa de melhorar os resultados do transplante autólogo, vários centros começaram a 

utilizar procedimentos em tandem (dois ou mais transplantes sequenciais). O grupo da Universidade de 

Indiana relatou uma série de casos de 65 pacientes com TCG recidivado que receberam TCTH em 

tandem (carboplatina e etoposide), separados por um período de 4-5 semanas. Não houve mortes 

relacionadas ao transplante e, com mais de 4 anos de seguimento, 54% dos pacientes permaneciam em 

remissão.  (Bhatia et al., 2000)[160]. Adicionalmente, um estudo randomizado, com pacientes com TCG 

recidivado, não demonstrou benefícios na sobrevida, comparando-se 3 ciclos de vinblastina , ifosfamida 

e cisplatina + um ciclo de QT em altas doses com TCTH autólogo versus 4 ciclos de vinblastina, 

ifosfamida e cisplatina, sugerindo que múltiplos transplantes poderiam ser necessários para se obter 

benefícios na sobrevida.(Pico et al., 2005).[161] 

Em 2007, Lazarus et al.avaliaram os resultados do TCTH autólogo em 300 pacientes com TCG 

de testículo recidivado, transplantados entre 1989 e 2002, através da análise dos dados do CIBMTR. Foi 

realizada uma comparação entre a evolução daqueles em que havia intenção de TCTH em tandem (N = 

102) versus daqueles em que não havia intenção de um segundo procedimento (N = 198). A 

probabilidade de sobrevida em 5 anos foi de 35% no primeiro grupo, comparada a 42% no segundo (P = 

0.29). A sobrevida livre de progressão nos dois grupos foi de 34% e 38%, respectivamente (P = 0.50). 

No grupo com intenção de TCTH em tandem, havia significativamente mais pacientes com doença 

avançada ao diagnóstico e pacientes com resistência a cisplatina. A mortalidade relacionada ao 

tratamento, em 1 ano, foi menor no grupo com intenção de transplante em tandem (3% versus 10%, P = 
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0.02). Os autores concluíram que o TCTH em tandem foi associado com menor mortalidade relacionada 

ao tratamento, porém sem diferenças na evolução da doença ou na sobrevida global em 3 anos. Bias de 

seleção dos pacientes para cada abordagem, entretanto, podem ter afetado os resultados deste estudo 

observacional.[162] 

Lorch et al. publicaram em 2007, um estudo prospectivo randomizado com objetivo de comparar 

o TCTH único com o TCTH sequencial como tratamento de resgate inicial ou subsequente, em pacientes 

com TCG recidivados ou refratários. Entre novembro de 1999 e novembro de 2004, planejou-se incluir 

230 pacientes no estudo,  comparando um ciclo de cisplatina/ etoposide/ ifosfamida (VIP) mais três ciclos 

de altas doses de carboplatina e etoposideo (CE) - braço A,  versus três ciclos de VIP mais um ciclo de  

altas doses de carboplatina/ etoposide/ ciclofosfamida (CEC) - braço B. O estudo foi interrompido 

prematuramente após o recrutamento de 216 pacientes, como resultado do excesso de mortalidade 

relacionada ao tratamento no braço B. Cento e onze (51%) dos 216 pacientes foram randomizados para 

TCTH sequencial e 105 (47%) dos 216 pacientes para TCTH único. Cinco (2%) de 216 pacientes tiveram 

que ser excluídos devido a histologias não TCG na revisão. Com 1 ano, as taxas de sobrevida livre de 

eventos, livres de progressão e de sobrevivência global foram de 40%, 53% e 80%, respectivamente, no 

braço A em comparação com 37%, 49% e 61%, respectivamente, no braço B (P> 0,05 para todas as 

comparações). Os óbitos relacionados ao tratamento, principalmente como consequência da sepse e da 

toxicidade cardíaca, foram menos frequentes no braço A (4%) em comparação com o braço B (16%), p 

<0,01. Como conclusão, não houve diferença nas probabilidades de sobrevida entre TCTH e sequencial, 

porém o TCTH sequencial foi melhor tolerado e resultou em menos mortes relacionadas ao 

tratamento.[163]Os mesmos autores publicaram em 2012 os resultados a longo prazo do estudo, com 

manutenção das curvas de sobrevida, sem diferença significativa entre os dois grupos.[164] 

 

            14.4 TCTH para Pacientes Pediátricos 

Quimioterapia em altas doses seguida por TCTH autólogo é uma opção terapêutica investigada 

principalmente em adultos com TCG, tanto como tratamento de primeira linha, como de resgate. 

Experiências preliminares com o TCTH em crianças, resultaram em remissões sustentadas naqueles 

pacientes nos quais uma remissão clínica completa pôde ser alcançada antes do transplante (Gobel et 

al, 2002).[165] 

Para melhor caracterizar o papel do TCTH como terapia de resgate para crianças com TCG 

extragonadal, o banco de dados dos pacientes registrados no European Group for Blood and Marrow 

Transplantation (EBMT) foi revisado. Um total de 23 pacientes com TCG extragonadal, com mediana de 

idade de 12 anos (variando de 1 a 20 anos), foram tratados com quimioterapia em altas doses e 
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transplante. A localização primária foi intracraniana em 9 casos, sacrococcígea em 8, retroperitoneal em 

4 e mediastinal em 2. No total, 22 pacientes tinham TCG não germinomatosos e um tinha germinoma. 

Nove pacientes receberam o transplante após a primeira recidiva e 14, após segunda ou terceira recidiva. 

Não houve mortes por toxicidade do tratamento. Setenta por cento dos pacientes (16/23) obtiveram 

remissão completa. Com mediana de seguimento de 66 meses, 10 pacientes (43%) permaneciam livres 

de doença. Um dos pacientes que apresentou recidiva após transplante, obteve nova remissão após 

ressecção cirúrgica, quimioterapia e radioterapia. Desta forma, no momento da análise, 11 pacientes 

encontravam-se vivos sem doença (48%), sendo 57% dos pacientes com TCG extracranianos e 33% 

dos intracranianos.  Os autores concluíram que o transplante induziu significativas remissões a longo 

prazo como tratamento de resgate em crianças com TCG extra-gonadais, extra-cranianos. Seu papel 

deveria ser investigado de forma prospectiva nestes pacientes (De Giorgi et al., 2005).[166] 

 

             14.5 Experiência Brasileira  

 Dentre os pacientes tratados com os protocolos cooperativos brasileiros, identificamos 18 

pacientes que foram posteriormente submetidos a TCTH autólogo, no período de novembro de 2001 a 

junho de 2016. A mediana de idade dos pacientes no momento do TCTH foi de 7,5 anos (2-19 anos). 

Oito pacientes eram do sexo masculino e 10 do sexo feminino. Onze apresentavam tumores gonadais e 

7 extragonadais. 

 Todos os pacientes apresentavam elevação de marcadores ao diagnóstico, exceto um (sem 

informação). Onze dos 18 pacientes eram metastáticos (61,1%). A maioria havia sido tratada conforme 

o protocolo TCG-99 e recebeu TIP (Taxol-Ifosfamida -Cisplatina) como quimioterapia de segunda linha. 

 Dois pacientes foram transplantados em 1ª remissão: um por apresentar doença extremamente 

disseminada (TCG misto de testículo metastático para pulmões, cérebro, pele e retroperitônio) e outro 

por ter apresentado refratariedade inicial a quimioterapia. Sete pacientes foram transplantados em 

segunda remissão, 3 em terceira remissão e 6 com doença refratária. 

 O principal regime de condicionamento utilizado foi o CEM (Carboplatina-Etoposide-Melfalano), 

em 14 pacientes.  Três pacientes receberam bussulfano e melfalano e um paciente recebeu altas doses 

de carboplatina e etoposide. 

 A fonte de células tronco hematopoéticas foi o sangue periférico para 12 pacientes, medula 

óssea em 3 pacientes e combinada (medula óssea + sangue periférico) nos outros 3. 

 Com relação a toxicidade relacionada ao TCTH, todos os pacientes apresentaram neutropenia 

febril (7 com hemoculturas positivas). Todos apresentaram mucosite, sendo que 11 necessitaram de 
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nutrição parenteral. Uma paciente, transplantada em segunda remissão, evoluiu para óbito, após 

episódio de sangramento em sistema nervoso central, ocorrido no D+11 do transplante. 

 Dos 17 pacientes avaliáveis quanto a resposta ao TCTH, 10 (58,8%) evoluíram com progressão 

ou recidiva da doença e faleceram.  Sete pacientes (41,2%) estão vivos, em remissão, com mediana de 

seguimento de 9 anos (2-15 anos). 

 Correlacionando-se o status ao TCTH com a evolução, estão vivos: 2/2 pacientes transplantados 

em 1ª remissão, 4/7 transplantados em 2ª remissão, 1/3 transplantados em 3ª remissão e nenhum dos 

transplantados com doença refratária. 
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PARTE VII 

 

15  ANATOMIA PATOLÓGICA/LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR 

 

      15.1  Introdução 

 

                  Os tumores de células germinativas (TCG) gonadais e extragonadais são infrequentes na 

infância e perfazem cerca de 1% de todas as neoplasias infantis[167]. 

                Os TCGs são representados por diferentes entidades histológicas, todas originadas do epitélio 

germinativo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2004), os TCGs são classificados 

principalmente em: seminoma, carcinoma embrionário, teratoma maduro, teratoma imaturo, teratoma 

imaturo com transformação maligna, coriocarcinoma e tumor de saco vitelino (tumor de seio 

endodérmico)[168]. Os TCGs podem exibir diferentes direções de diferenciação, sendo encontrados num 

mesmo tumor componentes seminomatosos e/ou não seminomatosos. Nestes casos, o termo “tumor de 

células germinativas misto” deve ser empregado, listando-se os componentes encontrados, sendo 

necessária, caso haja, a referência ao componente seminomatoso(168). 

                O diagnóstico histológico e o estadiamento precisos são criticamente importantes na 

determinação da melhor opção terapêutica. Nos estudos cooperativos, a revisão histológica sistemática 

dos casos incluídos é fundamental para garantir não apenas a confirmação diagnóstica, como também 

a padronização de critérios histológicos os quais, muitas vezes, são de grande subjetividade.  

                 O grupo cooperativo australiano de tratamento dos tumores urológicos mostrou, em uma de 

suas publicações[169], que 32% dos casos revistos pelo comitê de patologia do estudo tiveram o 

diagnóstico alterado em relação ao inicial. Em 11% dos casos revistos pelo mesmo comitê, houve 

mudança do tratamento e/ou prognóstico. 

                Como principais mudanças deste novo protocolo estão a criação do Comitê de Patologia,e a 

inclusão dos casos de tumor do cordão sexual. Dentre os objetivos propostos neste novo protocolo, está 

a comparação dos resultados terapêuticos obtidos ao final do estudo com os resultados dos estudos 

ativos e do MaGIC.  É importante ressaltar que a estratificação dos pacientes no protocolo brasileiro e 

TCG-GALOP 2017 difere dos grupos internacionais apenas quanto à combinação das drogas 

antineoplásicas e número de ciclos de quimioterapia. A diversidade do regime quimioterápico é que 

permitiu a colaboração entre os grupos na tentativa de se comparar se o protocolo utilizado atualmente 
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no Brasil (menos drogas) é capaz de garantir sobrevida livre de doença de forma semelhante ao regime 

terapêutico empregado na Alemanha desde o protocolo TCG 99. 

                    Para que os resultados sejam comparáveis é necessária que a estratificação das crianças 

seja idêntica, bem como os critérios histológicos os quais também são empregados na estratificação. A 

necessidade da padronização do diagnóstico anátomo-patológico é o principal motivo para a criação do 

Comitê de Patologia, o qual juntamente com os outros comitês clínicos, propiciará a comparabilidade dos 

resultados.  

                O termo de consentimento livre e esclarecido (vide anexo página 305) já prevê o envio do 

material biológico do diagnóstico (lâminas e blocos de parafina) para o Grupo Brasileiro via NAP Barretos-

SP. 

 

 

         15.2  Diagnóstico Histológico no Serviço de Origem 

 

              A redação dos laudos histopatológicos seguirá o preconizado pela Sociedade Brasileira de 

Patologia. Especial atenção deverá ser dada aos tópicos seguintes. 

            Em todos os casos cuja suspeita clínica seja de TCG ou tumor do cordão sexual, a superfície 

externa deverá ser pintada com tinta para correta avaliação das margens cirúrgicas e deverá ser 

representado um cassete por cada centímetro do tumor. A representação adequada das referidas 

neoplasias é importante não apenas para assegurar o diagnóstico correto, mas também permitir uma 

estratificação precisa dos pacientes. 

             Todos os casos de tumor de células germinativas e tumor do cordão sexual deverão ser 

classificados segundo a Classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS).Nos tumores de células 

germinativas misto, é obrigatória a especificação de cada componente, ficando o patologista do serviço 

de origem livre para quantificar o percentual ou não. A quantificação do percentual de cada componente 

é subjetiva e não interfere na decisão terapêutica. 

 

 

           15.2.1 Tumor de Células Germinativas Maligno 

 

a) Margem de ressecção  

- microscopicamente completa (R0) 

- com resíduo microscópico (R1) 
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- com resíduos macroscópicos (R2) 

               Independente do tamanho do tumor, os TCGs malignos não gonadais extra-cranianos 

completamente ressecados (T1N0M0) cujas margens de ressecção estejam histologicamente livres (R0), 

a cápsula tumoral esteja intacta e não tenha havido violação por punção ou ruptura, serão apenas 

seguidos e não receberão terapia adjuvante. 

 

b) Invasão angiolinfática 

          Para a caracterização da invasão angiolinfática, é necessário que as células endoteliais do vaso 

acometido sejam reconhecíveis ao HE ou, se necessário, através de imunohistoquímica.  Será 

considerada como invasão angiolinfática a penetração do tumor através da parede do vaso, estando as 

células neoplásicas em meio aos elementos sanguíneos e/ou a presença de trombo neoplásico.  

           Os pacientes com tumor de saco vitelino testicular puro cujo estadiamento seja IA será 

estratificado para o grupo de seguimento, apenas. Porém, estes mesmos pacientes quando 

apresentarem invasão vascular serão submetidos à quimioterapia antineoplásica.  

           Os TCGs malignos ovarianos macroscopicamente confinados ao ovário (FIGO I) serão 

estratificados para o grupo de seguimento, apenas. Porém se apresentarem invasão angiolinfática serão 

tratados como FIGO II e receberão poliquimioterapia. 

Desta forma, os casos de tumor de saco vitelino testicular puro e os casos de TCGs malignos de ovário 

deverão ter obrigatoriamente nos laudos histopatológicos a referência da presença ou ausência da 

invasão angiolinfática. 

 

c) Diferenciação histológica atípica 

            Os tumores de saco vitelino ovariano com diferenciação hepatóide ou endometrióide por 

apresentarem pior prognóstico[170] serão tratados conforme o maior estadiamento, seguinte ao de 

alocação inicial. Assim, nos tumores de saco vitelino ovariano é obrigatória a referência no laudo 

histopatológico da presença ou ausência destes subtipos (hepatóide e /ou endometrióide). 

 

 

            15.2.2 Tumor do Cordão Sexual 

 

a) Margem de ressecção  

- microscopicamente completa (R0) 

- com resíduo microscópico (R1) 
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             - com resíduos macroscópicos (R2)  

 

b) Citologia do líquido ascítico ou lavado peritoneal 

           Nos tumores de cordão sexual ovariano é indispensável a análise do líquido ascítico ou do lavado 

peritoneal. Recomenda-se a técnica de “cell-block” (bloco celular) por garantir melhor representatividade, 

além de possibilitar estudos imunohistoquímicos em caso de dúvida diagnóstica.  

              Os casos, em que a citologia for positiva para células neoplásicas, receberão tratamento mais 

intensivo. 

c) Número de mitoses 

Nos casos em que não houver material para avaliação citológica do líquido ascítico ou lavado peritoneal, 

será necessária a contagem do número de mitoses nas células neoplásicas em 10 campos de grande 

aumento (CGA) nas áreas de maior atividade mitótica, uma vez que os casos com mais de 20 mitoses 

em 10 CGA têm pior prognóstico[171] e, portanto, receberão tratamento mais intensivo. 

 

15.3  Definição de Ressecção Cirúrgica Completa e Incompleta 

 

          É obrigatório pintar a superfície externa do tumor para a correta avaliação microscópica das 

margens cirúrgicas a qual é fundamental na estratificação dos pacientes, assim como na decisão 

terapêutica. 

         Nos tumores que não forem bem delimitados, deverão ser examinadas em separado as áreas 

consideradas suspeitas para que seja avaliado o status da ressecção.  

 

          15.3.1Ressecção Completa (RO) 

            A ressecção completa será aquela na qual o tumor é totalmente removido macroscopicamente e 

o exame microscópico não mostra células neoplásicas nas margens de ressecção. Nos tumores 

sacrococcígeos-coccígeos, a ressecção do tumor com a sua pseudo-cápsula e o cóccix em monobloco 

é mandatório. 

              Nos tumores ovarianos, a ressecção somente do ovário (ooforectomia) será aceita como 

completa apenas nos estadios I. Nos tumores ovarianos avançados, é necessária também a ressecção 

da tuba uterina (salpingooforectomia).  
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         15.3.2 Resíduo Microscópico (R1) 

          O tumor será considerado como contendo resíduo microscópico (R1) quando macroscopicamente 

não se identifica a neoplasia nas margens cirúrgicas (ausência de tumor na tinta), porém, ao exame 

microscópico, observa-se qualquer foco de células neoplásicas na margem de ressecção (foco de células 

neoplásicas na tinta). 

 

          15.3.3 Ressecção Incompleta 

           A ressecção cirúrgica será considerada incompleta (R2) se a cápsula tumoral é rompida antes ou 

durante a cirurgia, incluindo perfuração iatrogênica dos teratomas císticos.  

Se o tumor infiltrar tecidos vizinhos e a ressecção completa com margem de segurança não for obtida, a 

ressecção será considerada incompleta. 

        O tumor que não for removido em monobloco e sim em múltiplos pedaços terá a ressecção cirúrgica 

considerada como incompleta. 

        Os teratomas císticos que forem marsupializados terão as margens de ressecção consideradas 

como incompleta. 

 

15.4  Neoplasias Ressecadas após Quimioterapia Pré-Operatória 

 

              Nos casos previstos neste protocolo que receberão quimioterapia pré-operatória, é obrigatória 

a quantificação do percentual de necrose. 

 

15.5  Atribuições do Comitê de Patologia 

 

                   O comitê de patologia do protocolo TCG-GALOP 2017 terá como atribuições a revisão 

diagnóstica dos casos, a determinação das margens de ressecção, a avaliação da presença de invasão 

angiolinfática, a determinação do microfoco maligno e a determinação do número de mitoses em 10 CGA 

para os casos de tumor de cordão sexual ovariano. 

                 O comitê de patologia contribuirá também com o comitê de pesquisa deste estudo na 

determinação de fatores prognósticos preditores da resposta terapêutica. 
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16  Envio De Material Para o Comitê de Patologia 

 

      16.1  Estudos Moleculares  

 

Os centros participantes deste estudo deverão enviar ao Comitê de Patologia (NAP- Barretos-

SP) o material histopatológico de todos os pacientes inscritos no protocolo TCG-GALOP 2017 conforme 

previsto no desenho deste estudo e expresso no Termo de Consentimento Informado assinado pelo 

paciente ou seu responsável legal. 

           É necessária que todas as lâminas de HE (recorte), bem como um bloco de parafina 

representativo do tumor sejam enviados ao Comitê de Patologia para que seja processada a revisão, 

conforme o item 11.5. Junto com o referido material, é necessário que seja encaminhado uma cópia do 

laudo histopatológico, além da ficha de registro das informações histopatológicas e a ficha cirúrgica 

devidamente preenchidas, para a sede da SOBOPE. 

NAP (Núcleo de Apoio a Pesquisa) Barretos 

Hospital de Câncer Infantojuvenil de Barretos 

Av. João Baroni , nº 3025 

CEP: 14.784 - 390 

Barretos – SP 

     Todos os casos serão registrados na Central Informatizada do TCG-GALOP 2017 e que será 

responsável pelo envio do material histopatológico ao Comitê de Patologia do Grupo Brasileiro. 

      Todo o material (lâminas de HE e blocos de parafina) será devolvido ao laboratório anátomo-

patológico de origem após concluída a revisão diagnóstica. 

 

          16.2 Coleta de amostras 

 

Para o desenvolvimento dos estudos moleculares, com foco na identificação de biomarcadores ou 

exploratórios, há necessidade de coleta de material biológico nos centros em que for possível e 

armazenados no próprio centro em seus bancos de tumores ou bioreservatórios:: 

 

a) Diagnóstico: - tecido tumoral primário  

 - tecido normal adjacente 
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 - sangue periférico (20 ml) 

 

b) Tratamento/seguimento: - sangue periférico (20 ml) 

 

c) Doença metastática - tecido tumoral metastático 

 

d) Doença refratária - tecido tumoral remanescente pós-QT (por biópsia ) 

 - tecido normal adjacente 

 - sangue periférico (20 ml) 

 

Após a coleta, o material biológico (tecido e/ou sangue) será encaminhado ao Biobanco 

Institucional ou bioreservatório, no qual será processado de acordo com os protocolos operacionais 

padronizados pelo departamento. 

 

           16.3  Avaliação de Potenciais Biomarcadores 

Propomos neste protocolo, como apresentado anteriormente (tópico 4.5.2), a avaliação do perfil 

de metilação da região promotora dos genes CALCA e MGMT para elucidação/validação destes genes 

como potenciais biomarcadores de prognóstico e resposta a terapia em pacientes pediátricos com TCG. 

Essa análise será realizada no tecido tumoral primário dos pacientes por meio da técnica de PCR em 

tempo real e/ou Pirosequenciamento. Além disso, propomos o desenvolvimento de um ensaio para 

detecção destas alterações no soro/plasma dos pacientes e avaliar seu papel como potenciais 

marcadores moleculares de resposta a terapia e/ou recaída da doença. 

Adicionalmente, também propomos avaliar a expressão diferencial dos miRNAs miR-371, miR-

372, miR-373, miR-302 e miR-367 nos pacientes pediátricos com TCG incluídos no protocolo. Essa 

análise será realizada no tecido tumoral primário dos pacientes por meio da técnica de RT-PCR em 

tempo real. Ainda, propomos avaliar a expressão destes miRNAs no soro/plasma dos pacientes e 

elucidar seu papel como potenciais marcadores moleculares de resposta a terapia e/ou recaída da 

doença. 

 

         16.4 Análise Molecular Exploratória 

Visto que, alterações nos mecanismos epigenéticos (metilação do DNA e miRNAs) desempenham 

um papel chave no desenvolvimento dos TCG, a análise molecular exploratória será proposta com a 

finalidade de identificar as alterações destes mecanismos em TCG pediátrico, que possam auxiliar no 
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entendimento ou identificação das vias moleculares alteradas envolvidas no estabelecimento e 

desenvolvimento destes tumores, bem como da doença metastática e/ou refratária. 

Assim, propomos a avaliação diferencial do perfil global de metilação nos TCGs pediátricos. Essa 

análise será realizada no tecido tumoral primário, tecido tumoral metastático e/ou tecido tumoral 

remanescente pos-QT (resistente) dos pacientes por meio da técnica de beads arrays (Illumina). 

Além disso, propomos a avaliação diferencial do perfil de expressão global de microRNAs nos 

TCGs pediátricos. Essa análise será realizada no tecido tumoral primário, tecido tumoral metastático e/ou 

tecido tumoral remanescente pos-QT (resistente) dos pacientes por meio da técnica Ncounter Nanostring 

(NanoString). 

Adicionalmente, propomos a avaliação de mutações nos genes KIT, KRAS, NRAS e da via 

PI3K/AKT nos TCGs pediátricos. Essa análise será realizada no tecido tumoral primário, tecido tumoral 

metastático e/ou tecido tumoral remanescente pos-QT (resistente) dos pacientes por meio da técnica 

NGS (Illumina). 

Para estas análises serão propostos projetos específicos mais detalhes aos CEPs institucionais. 
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PARTE VIII 

 

17  INFORMAÇÕES SOBRE AS MEDICAÇÕES E TOXIDADES 

A seguir mencionamos as medicações usadas e suas características: 

 

17.1 Cisplatina (CDDP) 

Classificação e Mecanismo de Ação: metal pesado com ação direta no DNA, semelhante aos agentes 

alquilantes. Forma ligações inter e intra-cadeias pelos grupos guanina, inibindo a síntese do DNA. 

Farmacocinética: 90% ligada às proteínas plasmáticas. A fase de distribuição é de 25 a 80 minutos. O 

volume de distribuição é de 20 a 80 litros. 20 a 45 % da dose é excretada inalterada pelos rins com meia-

vida de eliminação de 60 a 90 horas. 

Apresentação e Estabilidade : disponível em frasco-ampolas de 10, 50 e 100 mg, em pó liofilizado e 

solução aquosa. Reconstituir o liofilizado com água destilada de forma a obter uma solução de 1mg/ml. 

A solução reconstituída deve ser rediluída, previamente à administração, em soluções de NaCl na 

concentração mínima de 0,2% para manutenção da estabilidade. Proteger da luz caso a exposição for 

superior à seis horas. Estável por 20 horas em temperatura ambiente. Não refrigerar. 

Administração e Toxicidade : intensa hidratação (4l/m2/dia) é requerida devido à nefrotoxicidade. Pode 

ser administrada com manitol ou furosemida para favorecer a diurese. Requer o uso de antieméticos na 

administração. Possui significativa ototoxicidade. 

 

17.2 Ifosfamida (IFO) 

Classificação e Mecanismo de Ação: agente alquilante relacionado às mostardas nitrogenadas. É 

transformado em metabólitos ativos no fígado, interagindo então com o DNA. 

Farmacocinética: a cinética da ifosfamida é dose-dependente, tendo uma eliminação bifásica em altas 

doses (3,8 a 5 g/m2) e monoexponencial em doses menores, indicando saturação de vias metabólicas. 

A meia vida plasmática é em torno de 15 horas. 

Apresentação e Estabilidade : disponível em frasco-ampolas de 500 mg, 1 e 2 g. Reconstituir os frascos 

com água destilada de forma a obter soluções de concentração de 50 mg/ml. Para administração 

proceder uma posterior diluição à concentrações de 0,6 a 20 mg/ml em cloreto de sódio 0,9% ou glicose 

5% (ou mistura de ambos excipientes em outras concentrações, p.ex. NaCl 0,45% e glicose 5%) 

Conservar sob refrigeração e utilizar em 24 horas. 
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Administração e Toxicidade : devido à urotoxicidade, requer uma hidratação de 2000 ml/m2/dia e 

administração em conjunto com mesna para evitar cistite hemorrágica. Observa-se mielossupressão e 

toxicidade neurológica em altas doses. Requer uso de antieméticos. – Uso do Azul de Metileno. 

 

        17.3 Mesna 

Classificação e Mecanismo de Ação: composto tiólico usado para inibir a cistite hemorrágica provocada 

pela ifosfamida e ciclofosfamida. No organismo ela é oxidada a dimesna que é eliminada pelos rins. No 

rim a dimesna é reduzida a mesna que reage com os metabólitos urotóxicos acroleína e 4-hidroxi- 

ifosfamida, neutralizando sua toxicidade. 

Farmacocinética: seu volume de distribuição é 0,65 l/kg e o clearance plasmático 1,23 l/kg/h. Para doses 

entre 2 e 4 g sua meia vida de eliminação é de 7 horas. Para manutenção da concentração na bexiga no 

nível de proteção efetivo, repetidas doses de Mesna são necessárias durante a administração de 

Ifosfamida e Ciclofosfamida.(intervalos de 3 ou 4 horas são os mais utilizados). 

Apresentação e Estabilidade: Mesna é encontrada em ampolas de 200 e 400 mg, ambas na 

concentração de 100 mg/ml. É disponível também em comprimidos de 400 e 600 mg. A apresentação 

injetáve l é compatível com Glicose 5% e NaCl 0,9%. Sua estabilidade em solução é 24 hs em 

temperatura ambiente. Atualmente está disponível Mesna em tabletes de 400 e 600 mg. 

Administração e Toxicidade: Mesna em ampolas pode ser administrada EV em push ou VO, apesar 

do sabor amargo. As reações adversas mais comuns são dor de cabeça, diarréia, náusea e reações de 

sensibilidade ao composto.  

 

17.4 Etoposídeo (VP16) 

Classificação e Mecanismo de Ação: efeito principal na fase G2 do ciclo celular. O etoposídeo não 

interfere no conjunto microtubular . O seu efeito macromolecular predominante parece ser a indução à 

ruptura da alça dupla do DNA devido a uma interação com a DNA-topoisomerase ou a formação de 

radicais livres.   

Farmacocinética: 97% ligada às proteínas plasmáticas. Na administração intravenosa, as áreas sob a 

curva de concentração plasmática versus tempo(AUC) e os valores máximos de concentração plasmática 

(Cmáx) aumentam linearmente com a dose. O etoposídeo atravessa pouco para o líquido cérebro-

espinhal.O etoposídeo é eliminado por processo renal e não renal,isto é, por metabolismo e excreção 

biliar. O efeito doenças renais sobre o clearence plasmático do etoposídeo é desconhecido em crianças. 

A excreção biliar da medicação inalterada e/ou de seus metabólitos é uma importante via de eliminação 

do etoposídeo, sendo a recuperação fecal de 44% da dose intravenosa. 
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Apresentação e Estabilidade: a solução injetávelé encontrada em frascos ampolas de vidro incolor com 

concentração ( 20mg/ml) de 100mg em 5 ml . É disponível também em comprimidos 50 e 100mg. A 

apresentação injetáve l é compatível com Glicose 5% e NaCl 0,9% para obtenção de uma concentração 

final 04mg/ml. Sua estabilidade em solução é  24hs em temperatura ambiente. 

Administração e Toxicidade  A infusão rápida pode levar a hipotensão, por isso o Vp-16 deve ser 

administrado em     infusões entre 30 e 60 minutos. 

A limitação da dose e dada pela mielossupressao. O nadir dos granulocitos e plaquetas ocorre entre 7 e 

16 dias após a administração e a recuperação geralmente ocorre no 20º dia. Outras toxicidades 

incluem:náuseas, vômitos, alopécia, reações alérgicas, neuropatia periférica, sonolência, fadiga.   A 

infusão rápida pode levar a hipotensão. 

 

17.5 TAXOL (paclitaxel semi-sintético) 

 

Classificação e Mecanismo de Ação: Os taxanes paclitaxel e docetaxel derivados da “yew tree”, 

exercem seu efeito citotóxico pela interferência na função do microtúbulo, causando uma hiper- 

estabilidade de sua estrutura, impedindo a despolimerização . Assim, induzem a alterações 

citoesqueléticas que levam à parada do ciclo celular nas fases G2 e M, causando a morte celular por 

apoptose. A interrupção nas fases G2 e M, as mais radiossensíveis do ciclo celular, faz da medicação 

um potente radiossensibilizante. A metabolização é hepática (hidrixilação) e excreção biliar. 

Apresentação e Estabilidade: Apresentação em embalagem contendo 1 ou 5 frascos-ampola. Cada 

frasco ampola de 5ml ou 17ml contem 30mg ou 100mg de paclitaxel respectivamente. 

Cada ml da solução, estéril e não-pirogenica, contem 6mg de paclitaxel, 527 de Cremofor (óleo de rícino 

polioxietilado) e 49,7%(v/v) de álcool desidratado. Taxol poderá ser diluído em SF – 0,9%; SG - 5%; 

concentração final de 0,3 a 1,2 mg/ml. As soluções são fisicamente estáveis por mais de 27 horas em 

temperatura ambiente. As soluções com Taxol deverão ser preparadas e estocadas em vidro, 

polipropileno ou qualquer recipiente não-PVC. O Taxol deverá ser administrado através de um filtro com 

filtro de 0,22 microns. 

Administração: Pré-medicacao antes da administração de Taxol: 

-Dexametasona: 20 mg vo 12 a 6horas  antes do Taxol 

-Difenidramina:   50mg EV  30-60 min antes do Taxol 

-Cimetidine (300mg) ou ranitidina (50mg) EV 30-60 min antes do Taxol 

Taxol poderá ser diluído em SF – 0,9%; SG - 5%; concentração final de 0,3 a 1,2 mg/ml. Dose de 

175mg/m2 de Taxol administrados intravenosamente por 3 a 6 horas. 
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Efeitos adversos A mielossupressão é a principal toxicidade, sendo a neutropenia dose dependente e 

rapidamente reversível; em estudo fase 3  27% dos pacientes tratados com dose de 175mg/m2 

apresentaram neutropenia < 500 cels./mm3. A trombocitopenia foi mais incomum e raramente severa, 

com 7% apresentaram  contagem < 50000 no pior nadir da medicação. A anemia foi observada em 78% 

dos pacientes e foi severa (Hb< 8,0g/dL) em 16% dos casos. 

A neurotoxicidade também é frequente e caracteriza-se por neuropatias periféricas (parestesias, mialgias 

difusas, perda de controle motor fino) e convulsões. A ocorrência de sintomatologia severa é rara e requer 

redução da dose em 20%. 

O paclitaxel é insolúvel em água, sendo formulado com Cremophor EL, que está relacionado às 

reações de hipersensibilidade. 

A incidência destas reações agudas (hipotensão, urticária e broncoespasmo), são reduzidas pela infusão 

mais prolongada e administração prévia de cortocosteróides e anti-histamínicos (difenidramina e 

antagonistas H2 – cimetidine ou ranitidine). 

As reações severas como hipotensão grave, urticária generalizada, dispnéia com necessidade de 

broncodilatadores , angioedema, exigem terapia sintomática agressiva e contra-indica o uso posterior da 

medicação. 

A infusão em 3 horas não foi relacionada à um aumento nas reações de hipersensibilidade quando 

comparado à infusão de 24 horas. 

A hipotensão durante as primeiras 3 horas de infusão foi observada em 12% dos pacientes e bradicardia 

em 3%. A alopécia ocorre em quase todos pacientes. 

 

 

Efeitos Adversos 

 

Os eventos adversos deverão ser inseridos na ficha clinica eletrônica e classificados de acordo com 

CommonTerminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) – version 4.0, desenvolvido pelo National 

Cancer Institute (NCI) e National Institutes of Health (NIH) norte-americano 
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PARTE IX 

 

18  ASSUNTOS REGULATÓRIOS 

 

18.1 Aprovação 

 

          A pesquisa será realizada levando em conta os princípios éticos por envolver seres humanos, 

conforme a resolução 466/12 do Ministerio da Saúde.  

O presente projeto de pesquisa será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital de 

Câncer de Barretos para ser analisado e cada centro participante devera encaminhar este protocolo ao CEP 

de sua instituição.  

 

18.2  Coleta de Dados 

 

         O pesquisador do presente estudo se compromete a garantir a privacidade e o sigilo dos dados 

coletados na pesquisa correspondente a cada pessoa pesquisada, afirmando assim que as informações 

apuradas não serão utilizadas para outra finalidade que não a realização do estudo. Os dados serão 

coletados e amarzenados em ficha clinica eletrônica através da plataforma REDCap (Research Eletronic 

Data Capture) garantindo assim maior seguança e sigilo dos dados. Cada centro participante será 

responsável por inserir e atualizar as informações dos participantes incluídos por eles.  

Neste protocolo estão prevista visitas de monitoria aos centros participantes. Estas visitas serão realizadas 

pelo centro coordenador do estudo e tem como objetivos melhorar a qualidades dos dados coletados. O 

investigador principal manterá um arquivo digital dos dados da pesquisa, sob sua guarda e responsabilidade, 

por um período de 5 anos após o término da pesquisa.  

18.3 Relato de Eventos Adversos 

         Os eventos adversos deverão ser inseridos na ficha clinica eletrônica e classificados de acordo com 

CommonTerminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) – version 4.0, desenvolvido pelo National Cancer 

Institute (NCI) e National Institutes of Health (NIH) norte-americano. Os eventos adversos sérios deverão 

ser reportados em 24 horas do conhecimento pelo investigador de cada instituição ao seu comitê de ética 

em pesquisa e ao centro coordenador do estudo. O evento adverso serio, de acordo com a norma 
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operacional 001/2013 do Ministerio da Saúde, é qualquer ocorrência medica desfavorável que resulta em 

morte; ameaça ou risco de vida; hospitalização ou prolongamento de uma hospitalização preexistente, 

incapacidade persistente ou significativa; anomalia congênita ou defeito de nascimento e  ocorrência médica 

significativa.  
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PARTE X 

19  PRESCRIÇÃO 

 

19.1 Quimioterapia- Risco Intermédio (CDDP/VP16) 

 
Cisplatina:35 mg/m²/dia x 3 dias 

VP16: 170 mg/m²/dia x 3 dias 

Administração: Etoposide (VP16)= 170 mg/m² diluido em Soro Fisiológico na concentração de 0.4 mg/ml 

em infusão endovenosa em 1 hora. 

          19.1.1 Paciente Ambulatorial 

 

D1, D2 e D3 

ITEM MEDICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

1 Antieméticos – ondansentron   

2 VP16 - 170 mg/m² D1,D2 e D3 EV em 1 hora 

3 

SGF ½ - 600 ml/m² 

KCL 19,1% - 10 ml/L 

Gluc. Ca 10% - 10 ml/L 

Sulf. Mg 10% - 10 ml/L 

EV em 2 horas 

(300 ml/m2 /h) 

 

4 
SGF ½ - 100 ml  

Manitol 20% - 30 ml/m2 
EV em 15 minutos 

5 

SGF ½ - 1200 ml/m2 D1, D2 e D3 

CISPLATINA – 35 mg/m2 

Manitol 20% - 35 ml/m2 

EV em 4 horas 

(300 ml/m²/h) 

6 

SGF ½ - 600 ml/m² 

KCL 19,1% - 10 ml/L 

Gluc. Ca 10% - 10 ml/L 

Sulf.  Mg 10%  - 10 ml/L 

EV em 2 horas 

(300 ml/m² /h) 

7 
Manter hidratação total de 4000 ml/m²/dia. Subtrair do 
total administrado durante o dia. 

VIA ORAL 

 
 



 

224 

 

19.1.2 Paciente internado 

 

D1, D2 e D3 

ITEM MEDICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

1 Antieméticos - ondansentron   

2 VP16 - 170 mg/m² D1,D2 e D3 EV em 1 hora 

3 SGF ½ - 600 ml/m² 

KCL 19,1% - 10 ml/L 

Gluc. Ca 10% - 10 ml/L 

Sulf. Mg 10% - 10 ml/L 

EV em 2 horas 

(300 ml / m2 / h) 

 

4 SGF ½ - 100 ml 

Manitol 20% - 30 ml/m2  

EV em 15 minutos 

5 SGF ½ - 1200 ml/m2 D1, D2 e D3 

Cisplatina – 35 mg/m2 

Manitol 20% - 35 ml/m2 

EV em 4 horas 

(300 ml / m² / h) 

6 SGF ½ - 2200 ml/m² 

KCL 19,1% - 10 ml/L 

Gluc. Ca 10% - 10 ml/L 

Sulf.  Mg 10%  - 10 ml/L 

EV nas 18 horas restantes 

(130 ml / m² /h) 
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19.2 Quimioterapia - Alto Risco(IFO/CISP/VP16) 

  

 

Ifosfamida: 2.0 g/m2/dia x 3 dias com Mesna: 100% da dose (dividida em 3 doses - 0, 4 e 8 hs) 

Cisplatina: 40 mg/m2/dia x 3 dias 

VP16: 80mg/m2/dia x 3 dias 

Total de 5 ciclos 

19.2.1 Paciente Ambulatorial 

 

D1 , D2 e D3 

ITEM MEDICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

1 Antieméticos –ondansentron   

2 MESNA EV  hora 0 

3 
SGF ½ - 300 ml/m2 

Ifosfamida  - 2,0 g/m2 D1, D2 e D3 

EV em 1 hora 

(300 ml/m2 /h) 

4 

SGF ½ - 600 ml/m2 

KCL 19,1% - 10 ml/L 

Gluc. Ca 10% - 10 ml/L 

Sulf. Mg - 10% - 10 ml/L 

EV em 2 horas 

(300 ml/m2 /h) 

5 

SGF ½ - 100 ml 

Manitol 20% - 30 ml/m2  EV em 15 minutos 

6 

SGF ½ - 1200 ml/m2 D1, D2 e D3 

Cisplatina – 40 mg/m2 

Manitol 20% - 40 ml/m2 

EV em 4 horas 

(300 ml / m² / h) 

7 VP16 - 80 mg/m² D1,D2 e D3 EV em 1 hora 

8 MESNA  EV hora 4 

9 MESNA EV hora 8 

10 
Manter hidratação total de 4000 ml/m2/dia.  

Subtrair do total administrado durante o dia. 
VO 
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19.2.2 Paciente internado 

 

 
D1, D2 e D3 

ITEM MEDICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

1 Antieméticos –ondansentron   

2 MESNA EV  hora 0 

3 
SGF ½ - 300 ml/m2 

Ifosfamida  - 2,0 g/m2 D1, D2 e D3 

EV em 1 hora 

(300 ml/m2 /h) 

4 

SGF ½ - 600 ml/m2 

KCL 19,1% - 10 ml/L 

Gluc. Ca 10% - 10 ml/L 

Sulf. Mg - 10% - 10 ml/L 

EV em 2 horas 

(300 ml/m2 /h) 

5 

SGF ½ - 100 ml 

Manitol 20% - 30 ml/m2  EV em 15 minutos 

6 

SGF ½ - 1200 ml/m2 D1, D2 e D3 

Cisplatina – 40 mg/m2 

Manitol 20% - 40 ml/m2 

EV em 4 horas 

(300 ml / m² / h) 

7 VP16 - 80 mg/m² D1,D2 e D3 EV em 1 hora 

8 MESNA  EV hora 4 

9 MESNA EV hora 8 

10 

SGF ½ - 1800 ml/m² 

KCL 19,1% - 10 ml/L 

Gluc. Ca 10% - 10 ml/L 

Sulf.  Mg 10%  - 10 ml/L 

EV nas 16 horas restantes 

(110 ml / m²/h) 
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19.3 Quimioterapia- Terapia de Resgate – TIP(IFO/CDDP/TAXOL) 

  

19.3.1 PacienteAmbulatorial 

 

Ifosfamida: 1,5 g/m2/dia x 4 dias (D2 a D5)  com Mesna: 100% da dose (dividida em 3 doses - 0, 3 e 6h) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 25mg/m2.dia x 4 – D2 a D5  

G-CSF: 5g/Kg/dia – D6  

Total de 4 ciclos 

ITEM MEDICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

1 
Dexametasona: 20 mg 

VO - 12 a 6 horas antes do Taxol 

2 

Difenidramina:50mg  

Ranitidina: 50mg 

Hidrocortisona: 100mg 

EV - 30-60 min antes do Taxol 

3 
Ondansentrona ,15mg/m² 
 EV - 15min antes do Taxol 

4 

Taxol 175mg/m2  - D1 

SF 0,9% - 175mg/m² 
EV em 3 horas 

5 
Manter hidratação total de 4000 ml/m2/dia.  

Subtrair do total administrado durante o dia. 
VO 
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D2, D3, D4, D5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM MEDICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

1 Ondansentrona ,15mg/m²  

2 MESNA EV - hora 0 da IFO 

3 
SF 0,9% - 300 ml/m2 

Ifosfamida- 1,5 g/m2  - D2, D3,D4 e D5 

EV em 1 hora 

(300 ml/m2 /h) 

4 

SGF ½ - 600 ml/m2 

KCL 19,1% - 10 ml/L 

Gluc. Ca 10% - 10 ml/L 

Sulf. Mg - 10% - 10 ml/L 

EV em 2 horas 

(300 ml/m2 /h) 

5 

SG 5% - 100 ml 

Manitol 20% - 30 ml/m2  EV em 15 minutos 

6 

SGF ½ - 1200 ml/m2  -  D2,  D3, D4, D5 

Cisplatina – 25mg/m2 

Manitol 20% - 25 ml/m2 

EV em 4 horas 

(300 ml / m² / h) 

7 MESNA  EV hora 3 

8 MESNA EV hora 6 

9 
Manter hidratação total de 4000 ml/m2/dia.  

Subtrair do total administrado durante o dia. 
VO 
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19.3.2 Paciente internado 

 

Ifosfamida: 1,2 g/m2/dia x 5 dias (D2 a D6)  com Mesna: 100% da dose (dividida em 3 doses - 0, 3 e 6h) 

Taxol: 175mg/m2/dia – D1 

CDDP: 20mg/m2.dia x 4 – D2 a D6 

G-CSF: 5g/Kg/dia – D7  

Total de 4 ciclos 

                           D1 

ITEM MEDICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

1 
Dexametasona: 20 mg 

VO - 12 a 6 horas antes do Taxol 

2 

Difenidramina:50mg  

Ranitidina: 50mg 

Hidrocortisona: 100mg 

EV - 30-60 min antes do Taxol 

3 
Ondansentrona ,15mg/m² 
 EV - 15min antes do Taxol 

4 

Taxol 175mg/m2  - D1 

SF 0,9% - 175mg/m² 
EV em 3 horas 

5 
Manter hidratação total de 4000 ml/m2/dia.  

Subtrair do total administrado durante o dia. 
EV 
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D2, D3, D4, D5 e D6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM MEDICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 

1 Ondansentrona ,15mg/m² EV - 15min antes da IFO 

2 MESNA EV - hora 0 da IFO 

3 
SF 0,9% - 300 ml/m2 

Ifosfamida- 1,2 g/m2  - D2, D3,D4 , D5 e D6 

EV em 1 hora 

(300 ml/m2 /h) 

4 

SGF ½ - 600 ml/m2 

KCL 19,1% - 10 ml/L 

Gluc. Ca 10% - 10 ml/L 

Sulf. Mg - 10% - 10 ml/L 

EV em 2 horas 

(300 ml/m2 /h) 

5 

SG 5% - 100 ml 

Manitol 20% - 30 ml/m2  EV em 15 minutos 

6 

SGF ½ - 1200 ml/m2  -  D2,  D3, D4, D5 e D6 

Cisplatina – 20mg/m2 

Manitol 20% - 25 ml/m2 

EV em 4 horas 

(300 ml / m² / h) 

7 MESNA  EV hora 3 

8 MESNA EV hora 6 

9 
Manter hidratação total de 4000 ml/m2/dia.  

Subtrair do total administrado durante o dia. 
EV 
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PARTE XI 

20  COLETA DE DADOS 

 

Serão coletados os dados em fichas clinicas eletrônica (REDCap) sendo estas expostas no final 
do protocolo como fichas anexas.:  
 

 Ficha de identificação e estadiamento clínico  

 Ficha de tratamento (Baixo risco)  

 Ficha de tratamento (Risco intermediário) 

 Ficha de tratamento (Alto risco) 

 Ficha de terapia de intensificação (TIP) 

 Ficha de acompanhamento pós-término de terapia 

 Ficha cirúrgica Tumor de ovário 

 Ficha cirúrgica Tumor de testículo 

 Ficha cirúrgica Tumor de sacrococcígeo 

 Ficha cirúrgica TCG outros 
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______________________________________________________________________ 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

06 a 12 anos  

 

 

Título da pesquisa:  

TCG2017 – PROTOCOLO DO GRUPO COOPERATIVO LATINOAMERICANO DE 

TRATAMENTO DOS TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES para tumores extra cranianos. 

 

Pesquisadores: 

Dr. Luiz Fernando Lopes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                            

                                                                     
                                                                                                                            

   

 

                                                                                           
 

 

                         

                                                                                                 

 

Olá crianças!! Tudo bem? 

Será que vocês gostariam de 

participar de uma pesquisa? 

Pesquisa? 

O que é isso? 

Pesquisa é uma maneira de 

descobrir coisas 

interessantes!  

Deixa eu mostrar pra vocês!! 

Que legal!!! 

O que você quer 

descobrir? 
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Você tem uma doença 

chamada tumor de células 

germinativas (TCG)  

É uma doença (tumor) que pode dar em qualquer parte 

do seu corpo. 

Por isso os médicos querem conhecer melhor este 

tumor (doença) e dar o melhor tratamento para você. 

Mas o que é tumores 

de células 

germinativas (TCG)?? 

O que eu vou precisar fazer se eu quiser 

participar da pesquisa?? 

 
Se você quiser participar da pesquisa vamos pegar o 

seu prontuário para coletar informações sobre o seu 

tratamento.  
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Hum... O que é 

prontuário?  

E se eu não quiser 

participar do estudo? 

 
Prontuário é o caderno que o médico anota todas as 

suas informações (como você esta se sentindo e os 

resultados dos seus exames). 

Você só vai participar da pesquisa se você quiser.  

Ninguém vai ficar bravo se você não quiser participar e a equipe 

medica vai continuar cuidando de você.  Apenas a equipe de pesquisa 

não vai coletar os seus dados. 

Você pode querer participar da pesquisa e depois desistir.  

Se isso acontecer é só você dizer que não quer mais participar.  

Terá um risco se 

eu participar esta 

pesquisa? 

Esta pesquisa tem um risco mínimo que é a quebra 

acidental de sigilo (outras pessoas ficarem sabendo 

dos dados que coletamos de você). Mais nos 

pesquisadores faremos de tudo para que isso não 

aconteça.   
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Essa pesquisa 

vai me ajudar? 

Esta pesquisa pode ajudar a conhecer melhor esta 

doença e ajudar as novas crianças. 

 

Você entendeu sobre tudo que 

conversamos? 

     Sim, eu entendi! 

       

Se você tiver alguma dúvida, pode conversar com a 
Dr: Luiz Fernando Lopes  pelo email 

lf.lopes@yahoo.com 
ou telefone: (17) 3322.5400 ramal 5420 ou no Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital de Câncer de 

Barretos. Você pode entrar em contato com este 
Comitê por telefone (tel: (17) 3321-0347 ou (17) 

3321-6600 - ramal 6647), email 
(cep@hcancerbarretos.com.br) carta (Rua Antenor 
Duarte Vilela, 1331, Instituto de Ensino e Pesquisa, 

14784-057) ou pessoalmente. O horário de 
atendimento é de 2ª a 5ª feira, das 8h00 às 17h00, e 
6ª feira, da 8h00 às 16h00. O horário de almoço é de 

12h00 as 13h00. 

 

mailto:cep@hcancerbarretos.com.br
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CAMPO DE ASSINATURAS 
 

     
Nome por extenso do participante de pesquisa   Data  Assinatura 

 

 
     

Nome por extenso do pesquisador  Data  Assinatura 

 

 
     

Nome por extenso da testemunha imparcial 
(para casos de analfabetos, semi-analfabetos 
ou portadores de deficiência visual) 

 Data  Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, você pode conversar com a pessoa que 

toma conta de você para decidir se você quer 

fazer parte da nossa pesquisa!! 

Pinte o quadradinho com a sua resposta 

Não precisa ficar com medo... 

Os médicos vão cuidar muito bem de você, 

qualquer que seja sua vontade!!! 

 Sim, eu quero participar 

 Não, eu não quero participar  
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TERMO DE ASSENTIMENTO (TA) PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

(13 a 17 anos) 
 
 

Titulo do Projeto: TCG2017 – PROTOCOLO DO GRUPO COOPERATIVO 

LATINOAMERICANO DE TRATAMENTO DOS TUMORES DE 

CÉLULAS GERMINATIVAS EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES para tumores extra cranianos. 

 
INVESTIGADORES DO ESTUDO 

Hospital de Câncer de Barretos, Brasil 

Dr. Luiz Fernando Lopes 
 
 

 

 

Este Termo de Assentimento explica porque essa pesquisa será realizada e qual será sua 

participação, caso você aceite o convite. Neste documento estão descritos todos os 

procedimentos que serão realizados. Pediremos que você assine este documento e uma 

via ficará com você.  

 

INTRODUÇÃO 
Você está sendo convidado(a) a participar deste estudo que será realizado no Hospital de 

Câncer de Barretos - Fundação Pio XII e mais 15 centros pelo mundo. O Dr. Luiz 

Fernando Lopes é a pessoa responsável pelo estudo, porém, outros profissionais poderão 

ajudá-lo. Sua participação é voluntária, você pode se recusar a participar ou pode retirar 

o seu consentimento a qualquer momento, e por qualquer razão, sem colocar em risco o 

seu tratamento na instituição ou o seu relacionamento com a equipe. 
 

JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO 
 

 Você está sendo convidado a participar deste estudo porque tem uma doença 

chamada tumores de células germinativas (TCG) que  são tumores benignos ou malignos 

derivados das células germinativas primordiais (células de um feto em desenvolvimento 

que dá origem ao ovário e o testículo).  

 O TCG pode ocorrer tanto no ovário ou testículo como em outros lugares do corpo 

e, apesar de raros, necessitam cada vez mais de conhecimento 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 
O objetivo deste estudo é padronizar e orientar a conduta terapêutica (tratamento), 

com somente cirurgia para os pacientes considerados baixo risco, quimioterapia e cirurgia 

aos pacientes classificados de risco intermédio e alto risco, com o objetivo de reduzir o 

risco de recaída (volta do tumor).  
                                   
 
 
 
 
 

   

Identificação do participante  Número do prontuário médico  
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PROCEDIMENTOS  
 

Se você quiser participar da pesquisa vamos pegar o seu prontuário para coletar 

informações sobre o seu tratamento. As informações que serão coletadas são: Idade, a 

história do seu tratamento, resultados dos seus exames de sangue e exames de imagem 

(que são exames que tira foto do interior do seu corpo), etc. que são realizados para o seu 

tratamento.  

 
 

RISCOS E DESCONFORTOS PARA OS PARTICIPANTES 
 
O risco mínimo deste estudo é a da quebra acidental de sigilo (outras pessoas saberem 

dos dados que coletamos), porém os pesquisadores se comprometem a fazer o necessário 

para que isso não aconteça.   

 

BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 

Não é possível prever se todos os pacientes terão benefício pessoal resultante da 

participação no estudo. Mas este estudo ajudará a entender melhor a doença e o 

tratamento para Tumores de células germinativas no futuro. 

 
MANUSEIO DE DADOS/CONFIDENCIALIDADE 
 

O pesquisador não divulgará suas informações pessoais (nome, endereço, idade e outras). 

Durante e depois que o estudo concluir, os resultados que forem publicados em revistas 

científicas ou apresentados em congressos, a sua identidade será guardada em segredo, 

não sendo revelada qualquer informação.  
 

LIBERDADE DE RECUSA  
Caso você decida por não participar deste estudo, nós não coletaremos dados do seu 

tratamento, mas você ainda será tratado nesta instituição. Além disso, você poderá recusar 

ou desistir da participação a qualquer momento.   
 

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS, CRÍTICAS, SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES 
Se você tiver alguma dúvida posteriormente poderá entrar em contato com o 

pesquisador Dr. Luiz Fernando Lopes no telefone (17) 3321-5400, ramal: 5420, ou com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) pelo telefone (17) 3321-6600, ramal 6647 – ou e-

mail cep@hcancerbarretos.com.br  

mailto:cep@hcancerbarretos.com.br
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RESUMO DO ASSENTIMENTO  
Ao assinar este termo de assentimento eu concordo que:  

- A pesquisa foi explicada e minhas perguntas foram esclarecidas; 

- Eu posso discutir com o pesquisador responsável sobre dúvidas futuras; 

- Os possíveis danos e desconfortos me foram explicados; 

- Eu não receberei nenhum pagamento pela minha participação neste estudo; 

- Meus dados médicos permanecerão confidenciais e nenhuma informação minha 

será divulgada;  
 

Li e entendi e recebi uma cópia desse termo de assentimento. 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome por extenso do participante de pesquisa  Data  Assinatura ou primeiro nome 
 
 

     

Nome por extenso do aplicador do Termo de assentimento  Data  Assinatura 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

(Maior 18 anos)  
 
 

TCG2017 – PROTOCOLO DO GRUPO COOPERATIVO LATINOAMERICANO DE 
TRATAMENTO DOS TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES para tumores extra cranianos. 
 
PESQUISADORES: 

Luiz Fernando Lopes - Hospital de Cancer Infantojuvenil de Barretos 

 
O QUE É ESTE DOCUMENTO? 
 

 Você está sendo convidado(a) a participar deste estudo que será realizado no 

Hospital de Câncer de Barretos - Fundação Pio XII e em mais 15 centros no mundo. Este 

documento é chamado de “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” e explica este 

estudo e qual será a sua participação, caso vocês aceita o convite. Este documento também 

fala os possíveis riscos e benefícios se você quiser participar, além de dizer os direitos 

como participante de pesquisa. Após analisar as informações deste Termo de 

Consentimento e esclarecer todas as suas dúvidas, você terá o conhecimento necessário 

para tomar uma decisão sobre sua participação ou não neste estudo. Não tenha pressa para 

decidir. Se for preciso, leve para a casa e leia este documento com os seus familiares ou 

outras pessoas que são de sua confiança.  
 
POR QUE ESTE ESTUDO ESTÁ SENDO FEITO? 
 

 Você está sendo convidado a participar deste estudo porque tem uma doença 

chamada tumores de células germinativas (TCG) que  são tumores benignos ou malignos 

derivados das células germinativas primordiais (células de um feto em desenvolvimento 

que da origem ao ovário e o testículo).  

 O TCG pode ocorrer tanto no ovário ou testículo como em outros lugares do corpo 

e, apesar de raros, necessitam cada vez mais de conhecimento e tratamentos 

padronizados.  
 
 
O QUE ESTE ESTUDO QUER SABER?  
 

O objetivo deste estudo é padronizar e orientar a conduta terapêutica (tratamento), 

com somente cirurgia para os pacientes considerados baixo risco, quimioterapia e cirurgia 

para os pacientes risco intermédio e alto risco com o objetivo de reduzir o risco de recaída 

(volta do tumor).  

 

 
O QUE ACONTECERÁ COMIGO DURANTE O ESTUDO?  
 

Se você quiser participar da pesquisa vamos pegar o seu prontuário para coletar 

informações sobre o seu tratamento. As informações que serão coletadas são: Idade, a 

história do seu tratamento, resultados dos seus exames de sangue e exames de imagem 

(exames para saber o tamanho, local e se outras partes do corpo estão envolvidas pelo 

tumor), etc. que são realizados para o seu tratamento.  
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HAVERÁ ALGUM RISCO OU DESCONFORTO SE MEU FILHO(A) PARTICIPAR DO 
ESTUDO? 

 

O risco mínimo este esudo é a da quebra acidental de sigilo (outras pessoas saberem dos 

dados que coletamos), porém os pesquisadores se comprometem a fazer o necessário para 

que isso não aconteça.  Os dados poderão ser apresentados em publicações ou eventos 

científicos sempre com códigos para garantir o sigilo das suas informações.  
 
 
HAVERÁ ALGUM BENEFÍCIO PARA MEU FILHO(A) SE PARTICIPAR DO ESTUDO?  
 

Não é possível prever se todos os pacientes terão benefício pessoal resultante da 

participação no estudo. Mas este estudo ajudará a entender melhor a doença e o 

tratamento para Tumores de células germinativas no futuro. 
 
QUAIS SÃO AS OUTRAS OPÇÕES SE MEU FILHO(A) NÃO PARTICIPAR DO ESTUDO? 
 

A participação nesse estudo não é obrigatória, é voluntária. Caso decida por não participar 

deste estudo, nós não coletaremos seus dados. Além disso, você poderá recusar ou desistir 

da participação a qualquer momento, isso não ira atrapalhar o seu tratamento nesta 

instituição. 
 
A PESQUISA PODE SER SUSPENSA? 

O estudo somente poderá ser suspenso após a anuência do CEP e/ou da CONEP (se for o 

caso) que aprovou a realização da pesquisa, a menos que o encerramento se dê por razões 

de segurança. Nesse caso, o estudo poderá ser descontinuado sem prévia análise do 

CEP. Contudo, o pesquisador deve notificar o CEP e/ou a CONEP sobre a suspensão 

definitiva do estudo. 
 
 
QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS SE EU QUISER PARTICIPAR DO ESTUDO? 
 

Você tem direito a:     

 
1) Receber as informações do estudo de forma clara; 
2) Ter oportunidade de esclarecer todas as suas dúvidas; 
3) Ter o tempo que for necessário para decidir se quer ou não participar do estudo; 
4) Ter liberdade para recusar a participação no estudo, e isto não trará qualquer de 

problema para você; 
5) Ter liberdade para desistir e se retirar do estudo a qualquer momento;  
6) Ter assistência a tudo o que for necessário se ocorrer algum dano por causa do 

estudo, de forma gratuita, pelo tempo que for preciso; 
7) Ter direito a reclamar indenização se ocorrer algum dano por causa do estudo;  
8) Ser ressarcido pelos gastos que você e seu acompanhante tiverem por causa da 

participação na pesquisa, como por exemplo, transporte e alimentação;  
9) Ter acesso aos resultados dos exames realizados durante o estudo, se for o caso; 
10) Ter respeitado o seu anonimato (confidencialidade); 
11) Ter respeitada a sua vida privada (privacidade);  
12) Receber uma via deste documento, assinada e rubricada em todas as páginas por 

você e pelo pesquisador; 
13) Ter liberdade para não responder perguntas que incomodem você; 
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SE EU TIVER DÚVIDAS SOBRE OS MEUS DIREITOS OU QUISER FAZER UMA 
RECLAMAÇÃO, COM QUEM EU FALO? 
 

 Fale diretamente com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital de Câncer 

de Barretos. Este comitê é formado por pessoas que analisam a parte ética dos estudos e 

autorizam-no acontecer ou não. Você pode entrar em contato com este Comitê por 

telefone (tel: (17) 3321-0347 ou (17) 3321-6600 - ramal 6647), email 

(cep@hcancerbarretos.com.br) carta (Rua Antenor Duarte Vilela, 1331, Instituto de 

Ensino e Pesquisa, 14784-057) ou pessoalmente. O horário de atendimento é de 2ª a 5ª 

feira, das 8h00 às 17h00, e 6ª feira, da 8h00 às 16h00. O horário de almoço é de 12h00 

as 13h00.   

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP): no endereço SEPN 510 NORTE, 

BLOCO A 1º SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde - CEP: 

70750-521 - Brasília-DF, telefone (61) 3315-5878, de segunda a sexta-feira no horário de 

atendimento das 08:00 às 18:00.  
 
 
SE EU TIVER DÚVIDAS SOBRE O ESTUDO, COM QUEM EU FALO? 
 

Fale diretamente com o pesquisador responsável. As formas de contato estão abaixo: 

Nome do pesquisador: Luiz Fernando Lopes – email: lf.lopes@yahoo.com - fone:(17) 

33215400 ramal 5420 de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 17:00.  
 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO  
 

Eu entendi o estudo. Tive a oportunidade de ler o Termo de Consentimento ou 

alguém leu para mim. Tive o tempo necessário para pensar, fazer perguntas e falar a 

respeito do estudo com outras pessoas. Autorizo a minha participação na pesquisa.  Ao 

assinar este Termo de Consentimento, não abro mão de nenhum dos meus direitos.  Este 

documento será assinado por mim e pelo pesquisador, sendo todas as páginas rubricadas 

por nós dois. Uma via ficará comigo, e outra com o pesquisador.   
 
CAMPO DE ASSINATURAS 
 
 
     

Nome por extenso  do representante legal  Data  Assinatura 
 
 
 
     

Nome por extenso do pesquisador  Data  Assinatura 
 
 
 
     

Nome por extenso da testemunha imparcial 
(para casos de analfabetos, semi-
analfabetos ou portadores de deficiência 
visual) 

 Data  Assinatura 

 
 
 
     

Nome por extenso  do Aplicador  Data  Assinatura 
 

mailto:cep@hcancerbarretos.com.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

(Responsáveis legais)  
 

TCG2017 – PROTOCOLO DO GRUPO COOPERATIVO LATINOAMERICANO DE 
TRATAMENTO DOS TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES para tumores extra cranianos. 
 
PESQUISADORES: 

Luiz Fernando Lopes - Hospital de Cancer Infantojuvenil de Barretos 

 
O QUE É ESTE DOCUMENTO? 
 

 Seu/Sua filho(a) está sendo convidado(a) a participar deste estudo que será 

realizado no Hospital de Câncer de Barretos - Fundação Pio XII e em mais 15 centros no 

mundo. Este documento é chamado de “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” e 

explica este estudo e qual será a sua participação e do seu/sua filho(a), caso vocês aceitem 

o convite. Este documento também fala os possíveis riscos e benefícios se seu/sua filho(a) 

quiser participar, além de dizer os direitos como participante de pesquisa. Após analisar 

as informações deste Termo de Consentimento e esclarecer todas as suas dúvidas, você 

terá o conhecimento necessário para tomar uma decisão sobre sua participação e do(a) 

seu/sua filho(a) ou não neste estudo. Não tenha pressa para decidir. Se for preciso, leve 

para a casa e leia este documento com os seus familiares ou outras pessoas que são de sua 

confiança. 
 
POR QUE ESTE ESTUDO ESTÁ SENDO FEITO? 
 

 Seu/Sua filho(a) está sendo convidado a participar deste estudo porque tem uma 

doença chamada tumores de células germinativas (TCG) que  são tumores benignos ou 

malignos derivados das células germinativas primordiais (células de um feto em 

desenvolvimento que da origem ao ovário e o testículo).  

 O TCG pode ocorrer tanto no ovário ou testículo como em outros lugares do corpo 

e, apesar de raros, necessitam cada vez mais de conhecimento e tratamentos 

padronizados.  
 
 
O QUE ESTE ESTUDO QUER SABER?  
 

O objetivo deste estudo é padronizar e orientar a conduta terapêutica (tratamento), 

com somente cirurgia para os pacientes considerados baixo risco, quimioterapia e cirurgia 

para os pacientes risco intermédio e alto risco com o objetivo de reduzir o risco de recaída 

(volta do tumor).  

 
O QUE ACONTECERÁ COM SEU/SUA FILHO(A) DURANTE O ESTUDO?  
 

Se seu filho(a) quiser participar da pesquisa vamos pegar o prontuário para coletar 

informações sobre o tratamento do seu/sua filho(a). As informações que serão coletadas 

são: Idade, a história do tratamento do seu/sua filho(a), resultados dos seus exames de 

sangue e exames de imagem (exames para saber o tamanho, local e se outras partes do 

corpo estão envolvidas pelo tumor), etc. que são realizados para o tratamento do seu/sua 

filho(a).  
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HAVERÁ ALGUM RISCO OU DESCONFORTO SE MEU FILHO(A) PARTICIPAR DO 
ESTUDO? 

 

O risco mínimo este esudo é a da quebra acidental de sigilo (outras pessoas saberem dos 

dados que coletamos), porém os pesquisadores se comprometem a fazer o necessário para 

que isso não aconteça.  Os dados poderão ser apresentados em publicações ou eventos 

científicos sempre com códigos para garantir o sigilo das informações do(a) seu/sua 

filho(a). 
 
 
HAVERÁ ALGUM BENEFÍCIO PARA MEU FILHO(A) SE PARTICIPAR DO ESTUDO?  

 

Não é possível prever se todos os pacientes terão benefício pessoal resultante deste 

presente estudo. Mas este estudo ajudará a entender melhor a doença e o tratamento para 

Tumores de células germinativas no futuro.  
 
 
QUAIS SÃO AS OUTRAS OPÇÕES SE MEU FILHO(A) NÃO PARTICIPAR DO ESTUDO? 
 

A participação nesse estudo não é obrigatória, é voluntária. Caso decida por não participar 

deste estudo, nós não coletaremos dados do tratamento do seu filho(a). Além disso, o seu 

filho(a) poderá recusar ou desistir da participação a qualquer momento, isso não ira 

atrapalhar o tratamento do seu filho(a) nesta instituição. 
 
A PESQUISA PODE SER SUSPENSA? 

O estudo somente poderá ser suspenso após a anuência do CEP e/ou da CONEP (se for o 

caso) que aprovou a realização da pesquisa, a menos que o encerramento se dê por razões 

de segurança. Nesse caso, o estudo poderá ser descontinuado sem prévia análise do 

CEP. Contudo, o pesquisador deve notificar o CEP e/ou a CONEP sobre a suspensão 

definitiva do estudo. 
 
QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS SE EU QUISER PARTICIPAR DO ESTUDO? 
 

Você tem direito a:     

 
1) Receber as informações do estudo de forma clara; 

2) Ter oportunidade de esclarecer todas as suas dúvidas; 
3) Ter o tempo que for necessário para decidir se quer ou não participar do estudo; 
4) Ter liberdade para recusar a participação no estudo, e isto não trará qualquer de 

problema para você; 
5) Ter liberdade para desistir e se retirar do estudo a qualquer momento;  
6) Ter assistência a tudo o que for necessário se ocorrer algum dano por causa do 

estudo, de forma gratuita, pelo tempo que for preciso; 
7) Ter direito a reclamar indenização se ocorrer algum dano por causa do estudo;  
8) Ser ressarcido pelos gastos que você e seu acompanhante tiverem por causa da 

participação na pesquisa, como por exemplo, transporte e alimentação;  
9) Ter acesso aos resultados dos exames realizados durante o estudo, se for o caso; 
10) Ter respeitado o seu anonimato (confidencialidade); 
11) Ter respeitada a sua vida privada (privacidade);  
12) Receber uma via deste documento, assinada e rubricada em todas as páginas por 

você e pelo pesquisador; 
13) Ter liberdade para não responder perguntas que incomodem você; 
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SE EU TIVER DÚVIDAS SOBRE OS MEUS DIREITOS OU QUISER FAZER UMA 
RECLAMAÇÃO, COM QUEM EU FALO? 
 

 Fale diretamente com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital de Câncer 

de Barretos. Este comitê é formado por pessoas que analisam a parte ética dos estudos e 

autorizam-no acontecer ou não. Você pode entrar em contato com este Comitê por 

telefone (tel: (17) 3321-0347 ou (17) 3321-6600 - ramal 6647), email 

(cep@hcancerbarretos.com.br) carta (Rua Antenor Duarte Vilela, 1331, Instituto de 

Ensino e Pesquisa, 14784-057) ou pessoalmente. O horário de atendimento é de 2ª a 5ª 

feira, das 8h00 às 17h00, e 6ª feira, da 8h00 às 16h00. O horário de almoço é de 12h00 

as 13h00.   

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP): no endereço SEPN 510 NORTE, 

BLOCO A 1º SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde - CEP: 

70750-521 - Brasília-DF, telefone (61) 3315-5878, de segunda a sexta-feira no horário de 

atendimento das 08:00 às 18:00.  
 
 
SE EU TIVER DÚVIDAS SOBRE O ESTUDO, COM QUEM EU FALO? 
 

Fale diretamente com o pesquisador responsável. As formas de contato estão abaixo: 

Nome do pesquisador: Luiz Fernando Lopes – email: lf.lopes@yahoo.com - fone:(17) 

33215400 ramal 5420 de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 17:00. 
 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO  
 

Eu entendi o estudo. Tive a oportunidade de ler o Termo de Consentimento ou 

alguém leu para mim. Tive o tempo necessário para pensar, fazer perguntas e falar a 

respeito do estudo com outras pessoas. Autorizo a minha participação na pesquisa.  Ao 

assinar este Termo de Consentimento, não abro mão de nenhum dos meus direitos.  Este 

documento será assinado por mim e pelo pesquisador, sendo todas as páginas rubricadas 

por nós dois. Uma via ficará comigo, e outra com o pesquisador.   
 
 
CAMPO DE ASSINATURAS 
 
 
     

Nome por extenso  do representante legal  Data  Assinatura 
 
 
 
     

Nome por extenso do pesquisador  Data  Assinatura 
 
 
     

Nome por extenso da testemunha imparcial 
(para casos de analfabetos, semi-
analfabetos ou portadores de deficiência 
visual) 

 Data  Assinatura 

 
 
     

Nome por extenso  do Aplicador  Data  Assinatura 

 

 

mailto:cep@hcancerbarretos.com.br
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Consentimento para envio e arquivo de material biológico para 

fins de revisão de diagnóstico 
 

Seu/Sua filho (a) tem suspeita de Tumor de células germinativas (TCG) que são tumores 

benignos ou malignos derivados das células germinativas primordiais (células de um feto em 

desenvolvimento que dá origem ao ovário e o testículo).  O Grupo Cooperativo Brasileiro de 

Tumores de células germinativas em Pediatria (TCG) é formado por profissionais experientes 

neste assunto. 

 Se você quiser, o Grupo Tumores de células germinativas poderá rever as amostras 

que já foram coletadas do seu/sua filho (a) e tentar definir se ele/ela tem realmente a doença. Se 

você aceitar, o material do seu/sua filho (a) será encaminhado ao Hospital de Câncer 

Infantojuvenil de Barretos. Depois de todas as revisões serem feitas, o parecer do Grupo de 

Tumores de células germinativas será dado ao seu médico e todo o material será armazenado no 

Departamento de Pediatria do Hospital de Câncer Infantojuvenil de Barretos. 

            Não tenha pressa em tomar uma decisão e fique a vontade para recusar/aceitar o envio do 

material para o Grupo de tumores células germinativas. Caso você/filho (a) entenda a 

importância dos pontos mencionados e concorde que enviemos o material para o Grupo tumores 

de células germinativas, todas as suas dúvidas serão esclarecidas e será solicitado que você 

assine este documento. 

 

 

Alguns pontos importantes: 

 

1. Sua escolha – Sua escolha em mandar as amostras do seu filho para o Grupo tumores de 

células germinativas é opcional, e caso não queiram, o tratamento de seu filho não será de 

forma alguma prejudicado. 

 

2. Confidencial – As amostras serão identificadas com um código composto de letras e 

números. Esse é um recurso para proteger sua identidade ou de seu filho (a) durante todo o 

tempo em que esta amostra estiver disponível no Grupo tumores de células germinativas 

com sede no Hospital de Câncer Infantojuvenil de Barretos. 
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3. Riscos – Não existem riscos para você e para seu/sua filho (a), ao enviar o material para o 

grupo. O trabalho do Grupo tumores de células germinativas envolve o armazenamento de 

amostras. 

 

 

4. Benefícios – Os materiais coletados do (a) seu/sua filho (a) serão revistos por especialistas 

no assunto, que poderão confirmar ou não o diagnóstico.  

 

 

5. Arquivo do material – O material ficará arquivado em blocos ou laminas no Centro de 

Pesquisa do Hospital de Câncer Infantojuvenil de Barretos sob responsabilidade do Prof. Dr. 

Luiz Fernando Lopes.  O hospital se localiza na Av. João Baroni, 3025 - bairro: Dr. Paulo 

Prata - CEP: 14784-390, tel. (17) 33215400 ramal 5473.                                                                                                                                   

6. Custos e Pagamentos - Não haverá nenhum custo para que o material biológico do (a) 

seu/sua filho (a) seja enviado para os profissionais do Grupo tumores de células 

germinativas e reavaliado pelos especialistas. 

 

7. Possíveis danos – O Grupo tumores de células germinativas não propõe nenhum tipo de 

tratamento experimental.  

 

8. Em caso de dúvida – Se você tiver dúvidas poderá entrar em contato com o Grupo tumores 

de células germinativas através de carta pelo endereço do Hospital de Câncer Infantojuvenil 

de Barretos: Av João Baroni, Nº 3025, Bairro: Dr. Paulo Prata,  Cep: 14784-390-6 - Barretos 

SP; E-mail conversar com Thaissa Maria Veiga Faria (thaissa.nap@hcbinfantil.com.br), 

pelo telefone (17) 3321-5400 Ramal: 5473 (atendimento das 07:00 ás 17:00 – segunda á 

sexta) ou ainda esclarecer com o seu médico. 

 

Você receberá uma via desse documento e a outra via de igual teor será enviada para o local de 

armazenamento/arquivo do Grupo tumores de células germinativas. 

 

 

 

mailto:thaissa.nap@hcbinfantil.com.br
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Manifesto – Compreendi que posso mandar o material do (a) meu/minha filho (a) para revisão 

do diagnóstico feito por especialistas do Grupo tumores de células germinativas. Tive 

oportunidade de ler ou alguém leu para mim este termo e esclareci todas as minhas dúvidas. 

Sendo assim: 

 

(     ) SIM, eu quero mandar o material para o Grupo tumores de células germinativas para 

revisão do diagnóstico; 

 

(     ) NÃO, eu não quero mandar o material para o Grupo tumores de células germinativas para 

revisão do diagnóstico; 

 

 

 

Identificação do Paciente 

 

     

Nome por extenso do representante legal  Data  Assinatura 

 

     

Nome por extenso do médico que acompanhou 

o paciente ou nome da pessoa que explicou o 

termo 

 Data  Assinatura 

 

     

Nome por extenso da testemunha imparcial 

(para casos de analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência visual) 

 Data  Assinatura 
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TCG PEDIATRIA 
Ficha de Identificação e Estadiamento Clinico 

1 
ID protocolo 
Descrever________________________________________________________; (   ) 99- Ignorado 

1       

2 
Médico responsável 
Descrever________________________________________________________; (   ) 99- Ignorado 

2       

3 e-mail médico responsável 
Descrever________________________________________________________; (   ) 99- Ignorado 

3       

4 
Instituição 

(   ) 1- Brasil; (   ) 2- Chile; (   ) 3- Uruguai; (   ) 4- Argentina;  
4       

5 

Hospital oncológico de origem 
(   ) 1- ACCamargo; (   ) 2- Centro Infantil Boldrini; (   ) 3- Hospital Infantil Darcy Vargas;  

(   ) 4- Erasto Gaertner; (   ) 5- GACC; (   ) 6- Hospital da criança Brasília; (   ) 7- Hospital das 
Clínicas de Porto Alegre;  (   ) 8- IOP-GRAACC; (   ) 9- Hospital Infantojuvenil de Barretos;  

(   ) 10- Itaci; (   ) 11- Hospital Infantil Joana Gusmão;   (   ) 12- OncoBA; (   ) 13- Hospital Infantil 
Pequeno Príncipe; (   ) 14- Santa Casa Misericórdia de São Paulo; (   ) 15- Santa Marcelina;  
(   ) 16- Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto; (   ) 17- Centro Hospitalario Pereira Rossel 

(Uruguai); (   ) 18- Hospital de Pediatría SAMIC Prof. Dr. Juan P. Garrahan (Argentina);  
(   ) 19- Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna (Chile); (   ) 20- Outro Hospital 

5       

6 Se outro centro, qual 
Descrever_______________________________________; (   ) 88- Não se aplica (   ) 99-Ignorado 

6       

Identificação do paciente 

7 
Nome do paciente 
Descrever____________________________________________________________;  99-Ignorado 

7       

8 
Iniciais 
Descrever____________________________________________________________;  99-Ignorado 

8       

9 
Registro na instituição (RGH) 
Descrever____________________________________________________________;  99-Ignorado 

9       

10 
Nacionalidade 

(   ) 1- Brasileiro; (   ) 2- Argentino; (   ) 3- Chileno;  (   ) 4- Uruguaio; 
10       

11 
Naturalidade (Cidade) 
Descrever____________________________________________________________;  99-Ignorado 

11       

12 
Naturalidade (Estado) 
Descrever____________________________________________________________;  99-Ignorado 

12       

13 
Data de nascimento 

DD/MM/AAAA  
13 

      /       /       

14 
Sexo 

(   ) 1- Masculino; (   ) 2- Feminino 
14        

15 
Etnia 

1- Caucasiano (Branco); 2- Afrodescendente (Negro);  
3- Indígena (Pardo); 4- Amarelo (Asiático); 99- Ignorado 

15        

Dados clínicos - Diagnóstico 

16 
Data de diagnóstico 

DD/MM/AAAA 
16 

      /       /       

17 
Data do início do tratamento 

DD/MM/AAAA  
17 

      /       /       

18 
Tumores 

(   ) 1- Gonadais; (   ) 2- Extragonadais; (   ) 99- Ignorado 
18 

      

19 
Primário 

(   ) 1- Test; (   ) 2- Ovário; (   ) 3- Sacroc; (   ) 4- Med; (   ) 5- Vag; (   ) 6- Retro;  
(   ) 7- Outro; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

19       

20 
Se outro primário, detalhar: 
Descrever________________________________________;(   ) 88- Não se aplica (   ) 99-Ignorado 

20       

21 
Estadiamento – Testículo  

(   ) 1- I; (   ) 2- II; (   ) 3- III; (   ) 4- IV; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
21       

22 

Estadiamento – Ovário  
(   ) 1- I; (   ) 2- IA; (   ) 3- IB; (   ) 4- IC; (   ) 5- IC1; (   ) 6- IC2; (   ) 7- IC3; (   ) 8- II; (   ) 9- IIA;  
(   ) 10- IIB; (   ) 11- IIc; (   ) 12- IIl; (   ) 13- IIIAI; (   ) 14- IIIAI(i); (   ) 15- IIIAI(ii); (   ) 16- IIIA2;  

(   ) 17- IIIB; (   ) 18- IV; (   ) 19- IVA; (   ) 20- IVB; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

22       

23 
Estadiamento – Sacrococcígeos  

(   ) 1- I; (   ) 2- II; (   ) 3- III; (   ) 4- IV; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
23       

24 
Estadiamento – Mediastino 

(   ) 1- I; (   ) 2- II; (   ) 3- III; (   ) 4- IV; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
24       

25 
Estadiamento – Vagina  

(   ) 1- I; (   ) 2- II; (   ) 3- III; (   ) 4- IV; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
25       

26 
Estadiamento – Retroperitônio  

(   ) 1- I; (   ) 2- II; (   ) 3- III; (   ) 4- IV; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
26       

27 
Estadiamento – Outros   

(   ) 1- I; (   ) 2- II; (   ) 3- III; (   ) 4- IV; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
27       
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Metástase 

28 
Meta ao diagnóstico? 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
28       

29 
Metástase ao dx. - pulmão 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

 
29       

30 
Metástase ao dx. - hepática 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
30       

31 
Metástase ao dx. - óssea 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
31       

32 
Metástase ao dx. - SNC 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
32       

33 
Metástase ao dx. - ganglionar 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
33       

34 
Se ganglionar:  

(   ) 0- Retroperitonial; (   ) 1- Inguinal; (   ) 3- Mediastinal; (   ) 4- Outro;  
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

34       

35 
Se Outros locais ganglionar 
Descrever_______________________________________; (   ) 88- Não se aplica (   ) 99-Ignorado 

35       

36 
Metástase ao dx. – outras 
Descrever_______________________________________; (   ) 88- Não se aplica (   ) 99-Ignorado 

36       

Marcadores 

37 
Alfa feto ao diagnóstico  

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
37      ng/mL 

38 
Alfa feto ao diagnóstico  

Valor de referência________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
38       

39 
Alfa feto ao diagnóstico  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
39       

40 
Data Alfa feto ao diagnóstico  

DD/MM/AAAA 
40 

      /       /       

41 
BHCG ao diagnóstico  

Em um/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
41      um/mL 

42 
BHCG ao diagnóstico  

Valor de referência________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
42       

43 
BHCG ao diagnóstico  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
43       

44 
Data BHCG ao diagnóstico  

DD/MM/AAAA  
44 

      /       /       

45 
DHL ao diagnóstico  

Em UI/mL__________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
45      UI/mL 

46 
DHL ao diagnóstico  

Valor de referência________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
46       

47 
DHL ao diagnóstico  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
47       

48 
Data DHL ao diagnóstico  

DD/MM/AAAA 
48 

      /       /       

Histologia 

49 

Histologia 
(   ) 1- Seio endodérmico;  
(   ) 2- Coriocarcinoma;  
(   ) 3- CA embrionário;  
(   ) 4- Teratoma puro;  
(   ) 5- Teratoma imaturo com Grau não definido;  
(   ) 6- T.imat.I;  
(   ) 7- T. imat.II;  
(   ) 8- T.imat.III;  
(   ) 9- Terat.mist.(Quando um dos componentes do misto for teratoma);  
(   ) 10- Disg./seminoma/germinoma;  
(   ) 11- TCG Misto (Quando os componentes mistos não forem teratoma); 
(   ) 12- Tumores Estromais / de Cordão sexual 
(   ) 88- Não se aplica;     
(   ) 99- Ignorado 

49       

50 

Se Tumores Estromais / de Cordão sexual, qual 
(   ) 1- Células da granulosa juvenil; (   ) 2- Sertoli-Leydig ; (   ) 3- Cordão-sexual com túbulos 

anulares; (   ) 4- Fibrotecoma; (   ) 5- Estromal esclorosante; (   ) 6- Outros;   
(   ) 88- Não se aplica;  (   ) 99- Ignorado 

50       

51 
Se outros Histologia, 
Descrever_______________________________________; (   ) 88- Não se aplica (   ) 99-Ignorado 

51       

Exames ao diagnóstico 
52 USG 52       
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(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 

53 
USG 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
53      x     x     cm 

54 
TC 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
54       

55 
TC 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
55      x     x     cm 

56 
RM 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
56       

57 

RM 
Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

    

57      x     x     cm 

58 
Audiometria  

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
58       

59 
Se sim audiometria,  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 99- Ignorado 
59       

60 
Renal (Creatinina) 

(    ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 99- Ignorado 
60       

61 
Risco 

      (   ) 1- Baixo Risco; (   ) 2- Risco intermédio; (   ) 3- Alto risco;(   ) 99- Ignorado 
61       
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TCG PEDIATRIA 
Tratamento – BAIXO RISCO 

1 
Cirurgia 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
1       

Término 

2 
Data do término 

DD/MM/AAAA  
2 

      /       /       

3 
Alfa feto no término 

Em ng/mL____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
3       ng/mL 

4 
Alfa feto no término 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
4       

5 
BHCG no término 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
5       um/mL 

6 
BHCG no término 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
6       

7 
DHL no término 

Em UI/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
7       UI/mL 

8 
DHL no término 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
8       

9 
No término do tratamento: 

(   ) 1- Resposta completa; (   ) 2- Resposta parcial;  
(   ) 3- Sinais doença ativa; (   ) 99- Ignorado 

9       
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TCG PEDIATRIA 
Tratamento – RISCO INTERMÉDIO 

1 
Cirurgia 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
1 

      /       /       

1º Ciclo de QT 

2 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA  
2 

      /       /       

3 
Alfa feto após o 1º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
3      ng/mL 

4 
Alfa feto após o 1º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
4       

5 
Data Alfa feto após o 1º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
5 

      /       /       

6 
BHCG após o 1º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
6      um/mL 

7 
BHCG após o 1º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
7       

8 
Data BHCG após o 1º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
8 

      /       /       

9 
DHL após o 1º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
9      UI/mL 

10 
DHL após o 1º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
10       

11 
Data DHL o 1º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
11 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

12 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
12 

      /       /       

13 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
13       

14 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
14       

15 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
15       

Toxicidade Não Hematológica 

16 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
16 

      /       /       

17 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
17       

18 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
18       

19 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
19       

20 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
20       

21 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
21       

22 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
22       

23 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
23       

24 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
24       

25 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
25       

26 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
26       

27 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
27       

2º Ciclo de QT  

28 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA 
28 

      /       /       

29 
Clearance creatinina 

mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
29       mL 

30 
Clearance creatinina 

 (   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterado; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
30       

31 
Alfa feto após o 2º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
31      ng/mL 
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32 
Alfa feto após o 2º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
32       

33 
Data Alfa feto após o 2º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
33 

      /       /       

34 
BHCG após o 2º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
34      um/mL 

35 
BHCG após o 2º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
35       

36 
Data BHCG após o 2º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
36 

      /       /       

37 
DHL após o 2º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
37      UI/mL 

38 
DHL após o 2º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
38       

39 
Data DHL após o 2º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
39 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

40 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
40 

      /       /       

41 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
41       

42 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
42       

43 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
43       

Toxicidade Não Hematológica 

44 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
44 

      /       /       

45 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
45       

46 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
46       

47 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
47       

48 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
48       

49 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
49       

50 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
50       

51 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
51       

52 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
52       

53 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
53       

54 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
54       

55 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
55       

3º Ciclo de QT 

56 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA 
56 

      /       /       

57 
Clearance creatinina 

mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
57       mL 

58 
Clearance creatinina 

 (   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterado; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
58       

59 
Audiometria  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
59       

60 
Alfa feto após o 3º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
60      ng/mL 

61 
Alfa feto após o 3º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
61       

62 
Data Alfa feto após o 3º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
62 

      /       /       

63 
BHCG após o 3º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
63 

     um/mL 

64 
BHCG após o 3º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
64       
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65 
Data BHCG após o 3º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
65 

      /       /       

66 
DHL após o 3º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
66      UI/mL 

67 
DHL após o 3º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
67       

68 
Data DHL após o 3º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
68 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

69 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
69 

      /       /       

70 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
70       

71 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
71       

72 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
72       

Toxicidade Não Hematológica 

73 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
73 

      /       /       

74 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
74       

75 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
75       

76 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
76       

77 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
77       

78 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
78       

79 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
79       

80 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
80       

81 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
81       

82 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
82       

83 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
83       

84 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
84       

Reavaliação após 3° Ciclo 

85 
Audiometria  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
85       

86 
USG 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
86       

87 
USG 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
87      X     X     cm 

88 
TC 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
88       

89 
TC 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
89      X     X     cm 

90 
RM 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
90       

91 
RM 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
91      X     X     cm 

92 
Resposta da reavaliação  

 (   ) 1- Boa Resposta; (   ) 2- Resposta pobre; (   ) 99- Ignorado     
92       

4º Ciclo de QT 

93 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA 
93 

      /       /       

94 
Clearance creatinina 

mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
94       mL 

95 
Clearance creatinina 

 (   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterado; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
95       

96 
Alfa feto após o 4º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
96      ng/mL 
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97 
Alfa feto após o 4º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
97       

98 
Data Alfa feto após o 4º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
98 

      /       /       

99 
BHCG após o 4º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
99 

     um/mL 

100 
BHCG após o 3º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
100       

101 
Data BHCG após o 4º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
101 

      /       /       

102 
DHL após o 4º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
102      UI/mL 

103 
DHL após o 4º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
103       

104 
Data DHL após o 3º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
104 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

105 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
105 

      /       /       

106 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
106       

107 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
107       

108 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
108       

Toxicidade Não Hematológica 

109 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
109 

      /       /       

110 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
110       

111 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
111       

112 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
112       

113 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
113       

114 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
114       

115 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
115       

116 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
116       

117 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
117       

118 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
118       

119 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
119       

120 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
120       

Reavaliação após 4° Ciclo 

121 
Audiometria  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
121       

122 
USG 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
122       

123 
USG 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
123      X     X     cm 

124 
TC 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
124       

125 
TC 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
125      X     X     cm 

126 
RM 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
126       

127 
RM 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
127      X     X     cm 

128 
Resposta da reavaliação  

 (   )1- Resposta completa; (   ) 2- Remissão parcial; 
 (   ) 3- Sinais doença ativa; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

128       
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Término 

129 
Data do término 

DD/MM/AAAA  
129 

      /       /       

130 
Alfa feto no término 

Em ng/mL____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
130       ng/mL 

131 
Alfa feto no término 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
131       

132 
BHCG no término 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
132 

      um/mL 

133 
BHCG no término 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
133       

134 
DHL no término 

Em UI/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
134       UI/mL 

135 
DHL no término 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
135       

136 
No término do tratamento: 

(   ) 1- Resposta completa; (   ) 2- Resposta parcial;  
(   ) 3-Sinais doença ativa; (   ) 99- Ignorado 

136       



 

274 

 

TCG PEDIATRIA 
Tratamento – ALTO RISCO 

1 
Cirurgia 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
1       

1º Ciclo de QT 

2 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA  
2 

      /       /       

3 
Alfa feto após o 1º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
3      ng/mL 

4 
Alfa feto após o 1º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
4       

5 
Data Alfa feto após o 1º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
5 

      /       /       

6 
BHCG após o 1º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
6      um/mL 

7 
BHCG após o 1º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
7       

8 
Data BHCG após o 1º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
8 

      /       /       

9 
DHL após o 1º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
9      UI/mL 

10 
DHL após o 1º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
10       

11 
Data DHL o 1º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
11 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

12 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
12 

      /       /       

13 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
13       

14 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
14       

15 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
15       

Toxicidade Não Hematológica 

16 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
16 

      /       /       

17 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
17       

18 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
18       

19 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
19       

20 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
20       

21 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
21       

22 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
22       

23 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
23       

24 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
24       

25 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
25       

26 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
26       

27 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
27       

2º Ciclo de QT  

28 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA 
28 

      /       /       

29 
Clearance creatinina 

mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
29      mL 

30 
Clearance creatinina 

 (   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterado; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
30       

31 
Alfa feto após o 2º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
31      ng/mL 
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32 
Alfa feto após o 2º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
32       

33 
Data Alfa feto após o 2º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
33 

      /       /       

34 
BHCG após o 2º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
34 

     um/mL 

35 
BHCG após o 2º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
35       

36 
Data BHCG após o 2º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
36 

      /       /       

37 
DHL após o 2º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
37 

     UI/mL 

38 
DHL após o 2º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
38       

39 
Data DHL após o 2º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
39 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

40 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
40 

      /       /       

41 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
41       

42 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
42       

43 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
43       

Toxicidade Não Hematológica 

44 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
44 

      /       /       

45 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
45       

46 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
46       

47 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
47       

48 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
48       

49 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
49       

50 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
50       

51 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
51       

52 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
52       

53 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
53       

54 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
54       

55 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
55       

56 
Resposta da reavaliação - Marcadores 

 (   ) 1- Boa Resposta; (   ) 2- Resposta pobre; (   ) 99- Ignorado     
56       

3º Ciclo de QT 

57 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA 
57 

      /       /       

58 
Clearance creatinina 

mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
58      mL 

59 
Clearance creatinina 

 (   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterado; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
59       

60 
Audiometria  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
60       

61 
Alfa feto após o 3º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
61      ng/mL 

62 
Alfa feto após o 3º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
62       

63 
Data Alfa feto após o 3º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
63 

      /       /       

64 
BHCG após o 3º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
64      um/mL 
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65 
BHCG após o 3º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
65       

66 
Data BHCG após o 3º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
66 

      /       /       

67 
DHL após o 3º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
67      UI/mL 

68 
DHL após o 3º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
68       

69 
Data DHL após o 3º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
69 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

70 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
70 

      /       /       

71 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
71       

72 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
72       

73 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
73       

Toxicidade Não Hematológica 

74 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
74 

      /       /       

75 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
75       

76 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
76       

77 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
77       

78 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
78       

79 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
79       

80 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
80       

81 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
81       

82 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
82       

83 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
83       

84 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
84       

85 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
85       

Reavaliação após 3° Ciclo 

86 
Audiometria  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
86       

87 
USG 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
87       

88 
USG 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
88      X     X     cm 

89 
TC 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
89       

90 
TC 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
90      X     X     cm 

91 
RM 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
91       

92 
RM 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
92      X     X     cm 

4º Ciclo de QT 

93 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA 
93 

      /       /       

94 
Clearance creatinina 

mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
94      mL 

95 
Clearance creatinina 

 (   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterado; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
95       

96 
Alfa feto após o 4º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
96      ng/mL 
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97 
Alfa feto após o 4º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
97       

98 
Data Alfa feto após o 4º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
98 

      /       /       

99 
BHCG após o 4º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
99      um/mL 

100 
BHCG após o 4º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
100       

101 
Data BHCG após o 4º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
101 

      /       /       

102 
DHL após o 4º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
102      UI/mL 

103 
DHL após o 4º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
103       

104 
Data DHL após o 4º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
104 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

105 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
105 

      /       /       

106 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
106       

107 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
107       

108 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
108       

Toxicidade Não Hematológica 

109 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
109 

      /       /       

110 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
110       

111 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
111       

112 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
112       

113 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
113       

114 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
114       

115 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
115       

116 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
116       

117 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
117       

118 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
118       

119 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
119       

120 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
120       

5º Ciclo de QT 

121 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA 
121 

      /       /       

122 
Clearance creatinina 

mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
122      mL 

123 
Clearance creatinina 

 (   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterado; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
123       

124 
Alfa feto após o 5º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
124      ng/mL 

125 
Alfa feto após o 5º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
125       

126 
Data Alfa feto após o 5º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
126 

      /       /       

127 
BHCG após o 5º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
127      um/mL 

128 
BHCG após o 5º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
128       

129 
Data BHCG após o 5º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
129 

      /       /       
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130 
DHL após o 5º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
130      UI/mL 

131 
DHL após o 5º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
131       

132 
Data DHL após o 5º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
132 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

133 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
133 

      /       /       

134 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
134       

135 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
135       

136 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
136       

Toxicidade Não Hematológica 

137 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
137 

      /       /       

138 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
138       

139 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
139       

140 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
140       

141 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
141       

142 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
142       

143 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
143       

144 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
144       

145 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
145       

146 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
146       

147 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
147       

148 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
148       

Reavaliação após 5° Ciclo 

149 
Audiometria  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
149       

150 
USG 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
150       

151 
USG 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
151      X     X     cm 

152 
TC 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
152       

153 
TC 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
153      X     X     cm 

154 
RM 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
154       

155 
RM 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
155      X     X     cm 

156 
Resposta da reavaliação  

 (   )1- Resposta completa; (   ) 2- Remissão parcial; 
 (   ) 3- Sinais doença ativa; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

156       

Término 

157 
Data do término 

DD/MM/AAAA  
157 

      /       /       

158 
Alfa feto no término 

Em ng/mL____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
158       ng/mL 

159 
Alfa feto no término 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
159       

160 
BHCG no término 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
160       um/mL 

161 BHCG no término 161       
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(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 

162 
DHL no término 

Em UI/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
162       UI/mL 

163 
DHL no término 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
163       

164 
No término do tratamento: 

(   ) 1- Resposta completa; (   ) 2- Resposta parcial;  
(   ) 3-Sinais doença ativa; (   ) 99- Ignorado 

164       
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TCG PEDIATRIA 
TERAPIA DE INTENSIFICAÇÃO (TIP) 

1º Ciclo de TIP 

1 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA  
1       

2 
Alfa feto após o 1º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
2      ng/mL 

3 
Alfa feto após o 1º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
3       

4 
Data Alfa feto após o 1º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
4 

      /       /       

5 
BHCG após o 1º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
5      um/mL 

6 
BHCG após o 1º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
6       

7 
Data BHCG após o 1º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
7 

      /       /       

8 
DHL após o 1º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
8      UI/mL 

9 
DHL após o 1º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
9       

10 
Data DHL o 1º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
10 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

11 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
11 

      /       /       

12 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
12       

13 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
13       

14 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
14       

Toxicidade Não Hematológica 

15 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
15 

      /       /       

16 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
16       

17 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
17       

18 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
18       

19 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
19       

20 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
20       

21 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
21       

22 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
22       

23 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
23       

24 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
24       

25 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
25       

26 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
26       

27 
Reação alérgica 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- gVI; (   ) 4- Não avaliado     
27       

2º Ciclo de TIP  

28 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA 
28 

      /       /       

29 
Clearance creatinina 

mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
29      mL 

30 
Clearance creatinina 

 (   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterado; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
30       

31 
Alfa feto após o 2º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
31      ngmL 
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32 
Alfa feto após o 2º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
32       

33 
Data Alfa feto após o 2º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
33 

      /       /       

34 
BHCG após o 2º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
34      um/mL 

35 
BHCG após o 2º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
35       

36 
Data BHCG após o 2º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
36 

      /       /       

37 
DHL após o 2º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
37      UI/mL 

38 
DHL após o 2º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
38       

39 
Data DHL após o 2º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
39 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

41 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
41 

      /       /       

42 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
42       

43 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
43       

44 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
44       

Toxicidade Não Hematológica 

45 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
45 

      /       /       

46 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
46       

47 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
47       

48 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
48       

49 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
49       

50 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
50       

51 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
51       

52 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
52       

53 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
53       

54 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
54       

55 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
55       

56 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
56       

57 
Reação alérgica 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- gVI; (   ) 4- Não avaliado     
57       

Reavaliação após 2° Ciclo 

58 
Audiometria  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
58       

59 
USG 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
59       

60 
USG 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
60      X     X     cm 

61 
TC 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
61       

62 
TC 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
62      X     X     cm 

63 
RM 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
63       

64 
RM 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
64      X     X     cm 

65 Resposta da reavaliação  65       
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 (   ) 1- Boa Resposta; (   ) 2- Resposta pobre; (   ) 99- Ignorado     

3º Ciclo de TIP 

66 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA 
66 

      /       /       

67 
Clearance creatinina 

mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
67  

68 
Clearance creatinina 

 (   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterado; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
68       

69 
Audiometria  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
69       

70 
Alfa feto após o 3º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
70      ngmL 

71 
Alfa feto após o 3º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
71       

72 
Data Alfa feto após o 3º73 Ciclo 

DD/MM/AAAA  
72 

      /       /       

73 
BHCG após o 3º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
73 

     um/mL 

74 
BHCG após o 3º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
74       

75 
Data BHCG após o 3º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
75 

      /       /       

76 
DHL após o 3º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
76 

     UI/mL 

77 
DHL após o 3º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
77       

78 
Data DHL após o 3º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
78 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

79 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
79 

      /       /       

80 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
80       

81 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
81       

82 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
82       

Toxicidade Não Hematológica 

83 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
83 

      /       /       

84 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
84       

85 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
85       

86 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
86       

87 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
87       

88 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
88       

89 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
89       

90 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
90       

91 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
91       

92 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
92       

93 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
93       

94 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
94       

95 
Reação alérgica 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- gVI; (   ) 4- Não avaliado     
95       

4º Ciclo de TIP 

96 
Data do início da QT 

DD/MM/AAAA 
96 

      /       /       

97 
Clearance creatinina 

mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
97      mL 
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98 
Clearance creatinina 

 (   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterado; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
98       

99 
Alfa feto após o 4º Ciclo 

Em ng/mL_____________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
99      ng/mL 

100 
Alfa feto após o 4º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
100       

101 
Data Alfa feto após o 4º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
101 

      /       /       

102 
BHCG após o 4º Ciclo 

Em um/mL_________________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
102      um/mL 

103 
BHCG após o 4º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
103       

104 
Data BHCG após o 4º Ciclo 

DD/MM/AAAA  
104 

      /       /       

105 
DHL após o 4º Ciclo 

UI/mL_______________; (   ) 88888- Não se aplica; (   ) 99999- Ignorado 
105      UI/mL 

106 
DHL após o 4º Ciclo 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
106       

107 
Data DHL após o 4º Ciclo 

DD/MM/AAAA 
107 

      /       /       

Toxicidade (CTC 4.0) 

108 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
108 

      /       /       

109 
Hemoglobina 

 (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
109       

110 
Neutrófilos 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
110       

111 
Plaquetas 

(   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ); 5- Não avaliado 
111       

Toxicidade Não Hematológica 

112 
Data da Avaliação 

DD/MM/AAAA 
112 

      /       /       

113 
Convulsões 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 5- Não avaliado   
113       

114 
Audiometria  

(   ) 1- Grau 1; (   ) 2- Grau 2; (   ) 3- Grau 3; (   ) 4- Grau 4; (   ) 5- Não avaliado    
114       

115 
Vômito 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ); 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
115       

116 
Náusea 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
116       

117 
Mucosite 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
117       

118 
Infecção com Neutropenia 

(   ) 1- Ausente; (   ) 2- Presente; (   ) 3- Sepse 
118       

119 
Perda peso 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
119       

120 
Diarreia 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
120       

121 
Hematúria 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
121       

122 
Creatinina 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- Não avaliado   
122       

123 
Fanconi 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- Não avaliado   
123       

124 
Reação alérgica 

(   ) 0- Ausente; (   ) 1- gI; (   ) 2- gII; (   ) 3- gIII; (   ) 4- gIV; (   ) 5- gVI; (   ) 4- Não avaliado     
124       

Reavaliação após 4° Ciclo 

125 
Audiometria  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterada; (   ) 3- Não realizado; (   ) 99- Ignorado 
125       

126 
USG 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
126       

127 
USG 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
127      X     X     cm 

128 
TC 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
128       

129 
TC 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
129      X     X     cm 

130 
RM 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 99- Ignorado 
130       
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131 
RM 

Sítio primário _____X_____X______ cm; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado    
131      X     X     cm 

132 
Resposta da reavaliação  

 (   )1- Resposta completa; (   ) 2- Remissão parcial; 
 (   ) 3- Sinais doença ativa; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

132       
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TCG PEDIATRIA 
Acompanhamento pós término de terapia 

3 meses - Follow up 

1 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
1 

      /       /       

2 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
2      ng/mL 

3 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
3       

4 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
4      um/mL 

5 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

5       

6 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
6      UI/mL 

7 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
7       

8 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
8       

9 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
9       

10 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

10       

11 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
11       

6 meses - Follow up 

12 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
12 

      /       /       

13 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
13      ng/mL 

14 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
14       

15 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
15      um/mL 

16 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

16       

17 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
17      UI/mL 

18 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
18       

19 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
19       

20 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
20       

21 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

21       

22 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
22       

9 meses - Follow up 

23 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
23 

      /       /       

24 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
24      ng/mL 

25 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
25       

26 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
26      um/mL 

27 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

27       

28 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
28      UI/mL 

29 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
29       

30 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
30       
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31 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
31       

32 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

32       

33 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
33       

12 meses - Follow up 

34 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
34 

      /       /       

35 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
35      ng/mL 

36 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
36       

37 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
37      um/mL 

38 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

38       

39 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
39      UI/mL 

40 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
40       

41 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
41       

42 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
42       

43 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

43       

44 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
44       

1 ano e 4 meses - Follow up 

45 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
45 

      /       /       

46 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
46      ng/mL 

47 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
47       

48 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
48      um/mL 

49 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

49       

50 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
50      UI/mL 

51 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
51       

52 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
52       

53 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
53       

54 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

54       

55 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
55       

1 ano e 8 meses - Follow up 

56 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
56 

      /       /       

57 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
57      ng/mL 

58 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
58       

59 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
59      um/mL 

60 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

60       

61 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
61      UI/mL 

62 DHL acompanhamento 62       
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(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

63 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
63       

64 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
64       

65 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

65       

66 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
66       

2 anos - Follow up 

67 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
67 

      /       /       

68 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
68      ng/mL 

69 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
69       

70 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
70      um/mL 

71 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

71       

72 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
72      UI/mL 

73 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
73       

74 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
74       

75 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
75       

76 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

76       

77 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
77       

2 anos e 6 meses - Follow up 

78 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
78 

      /       /       

79 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
79      ng/mL 

80 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
80       

81 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
81      um/mL 

82 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

82       

83 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
83      UI/mL 

84 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
84       

85 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
85       

86 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
86       

87 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

87       

88 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
88       

3 anos - Follow up 

89 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
89 

      /       /       

90 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
90      ng/mL 

91 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
91       

92 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
92      um/mL 

93 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

93       
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94 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
94      UI/mL 

95 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
95       

96 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
96       

97 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
97       

98 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

98       

99 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
99       

3 anos e 6 meses - Follow up 

100 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
100 

      /       /       

101 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
 

101      ng/mL 

102 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
102       

103 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
103      um/mL 

104 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

104       

105 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
105      UI/mL 

106 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
106       

107 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
107       

108 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
108       

109 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

109       

110 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
110       

4 anos - Follow up 

111 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
111 

      /       /       

112 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
112      ng/mL 

113 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
113       

114 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
114      um/mL 

115 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

115       

116 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
116      UI/mL 

117 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
117       

118 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
118       

119 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
119       

120 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

120       

121 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
121       

4 anos e 6 meses - Follow up 

122 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
122 

      /       /       

123 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
123      ng/mL 

124 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
124       

125 BHCG acompanhamento 125      um/mL 
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Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 

126 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

126       

127 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
127      UI/mL 

128 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
128       

129 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
129       

130 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
130       

131 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

131       

132 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
132       

5 anos - Follow up 

133 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
133 

      /       /       

134 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
134      ng/mL 

135 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

 
135       

136 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
136      um/mL 

137 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

137       

138 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
138      UI/mL 

139 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
139       

140 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
140       

141 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
141       

142 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

142       

143 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
143       

5 anos e 6 meses - Follow up 

144 
Data do acompanhamento 

DD/MM/AAAA 
144 

      /       /       

145 
Alfa feto acompanhamento 

Em ng/mL____________; (   ) 99999- Ignorado 
145      ng/mL 

146 
Alfa feto acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
146       

147 
BHCG acompanhamento 

Em um/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
147      um/mL 

148 
BHCG acompanhamento 

 
(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 

148       

149 
DHL acompanhamento 

Em UI/mL_________________; (   ) 99999- Ignorado 
149      UI/mL 

150 
DHL acompanhamento 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Aumentada; (   ) 3- Não realizado;  (   ) 99- Ignorado 
150       

151 
Status 

(   ) 1- Vivo sem doença; (   ) 2- Recidiva; (   ) 3- Óbito;  
151       

152 
Se óbito  

(   ) 1- Progressão/Recidiva; (   ) 2- Toxicidade ao tratamento; (   ) 3- Outros; (   ) 99- Ignorado 
152       

153 
Se outra causa de óbito 
Descrever______________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

153       

154 
Perda de seguimento 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
154       
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FICHA CIRÚRGICA 

DADOS CLÍNICOS – CIRÚRGICO / TUMOR OVÁRIO 

1 
Data da cirurgia 

DD/MM/AAAA 
1 

      /       /       

2 
Eletiva 

(   ) 1- Pré quimio; (   ) 2- Pós quimio; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
2       

3 
Emergência 

(   ) 0- Não ; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
3       

4 
Se sim, qual 

(   ) 1- Abdômen agudo; (   ) 2- Torção ovário; (   ) 3- Ruptura;  
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

4       

5 
Acesso 

(   ) 1- Laparotomia; (   ) 2- Laparoscopia; (   ) 3- Transverso; (   ) 4 -Longitudinal; 
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado  

5       

6 
Ascite 

(   ) 0- Não ; (   ) 1- Sim;(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
6       

7 
Se Ascite 

(   ) 1- Clara.; (   ) 2- Sanguinolenta; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
7       

8 
Coleta liquido para pesquisa células neoplásicas 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
8       

9 
Tamanho do tumor 
Descrever___________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado 

9       

10 
Qual lado do tumor 

(   ) 1- Direito ; (   ) 2- Esquerdo; (   ) 3- Bilateral; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
10       

11 
Característica 

(   ) 0- Predominantemente sólido; (   ) 1- Predominantemente cístico;  
(   ) 3- Sólidos/Cístico; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

11       

12 
Aderência 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
12       

13 
Se aderência, onde 

(   ) 1- Reto; (   ) 2- Útero; (   ) 3- Peritônio; (   ) 4- Bexiga; (   ) 5- Alças intestinais;  
(   ) 6- Epiplon; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

13       

14 
Cápsula tumoral 

(   ) 1- Integra; (   ) 2- Rota diagnóstico; (   ) 3- Ruptura cirúrgica; 
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

14       

15 
Metástase 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
15       

16 
Se metástase, onde 

(   ) 1- Fígado; (   ) 2- Linfonodo; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
16       

17 
Avaliação do ovário contralateral 

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Cístico; (   ) 3- Neoplásico; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
17       

18 
Exame de linfonodos  

(   ) 1- Normal; (   ) 2- Alterado; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
18       

19 
Implantes  

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
19       

20 
Se Implantes, onde 

(   ) 1- Pelve; (   ) 2- Peritônio Abdominal; (   ) 3- Cúpula Diafragmática; (   ) 4- Epiplon;   
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado 

20       

TRATAMENTO CIRÚRGICO 

21 
Tratamento 

(   ) 1- First look; (   ) 2- Second look; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
21       

22 
Biopsia do tumor 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   )99- Ignorado 
22       

23 
Ooforectomia 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim;(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
23       

24 
Se Ooforectomia 

(   ) 1- Direita; (   ) 2- Esquerda; (   ) 3- Bilateral; 
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

24       

25 
Salpingectomia 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim;(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
25       

26 
Histerectomia 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
26       

27 
Biopsia ovário contralateral  

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim;(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
27       

28 
Omentectomia 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (    )99- Ignorado 
28       

29 
Biopsia ganglionar 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
29       

30 Se sim biopsia ganglionar, onde 30       
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Descrever____________________________________;(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado 

31 
Biopsia peritônio parietal 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
31       

32 
Biopsia peritônio visceral 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
32       

33 
Biopsia cupula Diafragmática 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
33       

34 
Biopsia hepática  

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
34       

35 
Outras biopsias 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
35       

36 
Se outras biopsias, onde 
Descrever____________________________________;(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado 

36       

37 
Tumor residual macroscópico 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
37       

TUMOR DE TESTÍCULO 

38 
Diagnostico pré-operatório 
Descrever___________________________________;(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

38       

39 
Punção testicular pré-operatório 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
39       

40 
Data da cirurgia 

DD/MM/AAAA  
40 

      /       /       

41 
Eletiva 

(   ) 1- Pré quimio; (   ) 2- Pós quimio; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
41       

42 
Emergência 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
42       

43 
Se sim, motivo 

(   ) 1- Dor; (   ) 2- Escroto agudo; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado  
43       

44 
Acesso cirúrgico 

(   ) 1- Inguinal; (   ) 2- Escrotal; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
44       

45 
Tamanho do tumor 
Descrever___________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado 

45       

46 
Qual lado do tumor 

(   ) 1- Direito ; (   ) 2- Esquerdo; (   ) 3- Bilateral; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
46       

47 
Característica 

(   ) 0- Predominantemente sólido; (   ) 1- Predominantemente cístico;  
(   ) 2- Sólido/cístico; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

47       

48 
Clampeamento do cordão 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
48       

49 
Cápsula tumoral 

(   ) 1- Integra; (   ) 2- Rota ao diagnóstico; (   ) 2- Rota 
durante cirurgia; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

49       

50 
Cirurgia realizada  

(   ) 1- Biopsia de testículo; (   ) 2- Orquiectomia parcial; (   ) 3- Orquiectomia total;  
(   ) 4- Orquiectomia+hemiescrotectomia; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

50       

51 
Linfadenectomia 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
51       

52 
Se Linfadenectomia, 

(   ) 1- Radical; (   ) 2- Modificada; (   ) 3- Debulking; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
52       

53 
Local Linfadenectomia 

(   ) 1- Inguinal; (   ) 2- Retroperitônio; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
53       

TUMOR SACROCOCCÍGEO 

54 
Data da cirurgia 

DD/MM/AAAA 
54 

      /       /       

55 
Eletiva  

(   ) 1- Pré quimio; (   ) 2- Pós quimio; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
55       

56 
Emergência 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
56       

57 
Se sim, motivo 
Descrever___________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado  

57       

58 
Acesso 

(   ) 1- Sagital posterior; (   ) 2- Abdominal; (   ) 3- Abdome perineal+Abdominal; 
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

58       

59 

Classificação Altman 
(   ) 1- Tipo 1 - Externo; (   ) 2- Tipo 2 - Predomínio externo comextensão intrapelvica; 

(   ) 3- Tipo 3 - Predomínio abdominal com extensão gluteo;   
(   ) 4- Tipo 4 - Intra abdominal; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

59       

60 
Tamanho do tumor 
Descrever___________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado 

60       
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61 
Característica 

(   ) 0- Predominantemente sólido; (   ) 1- Predominantemente cístico; (   ) 2- Sólido/Cístico;  
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

61       

62 
Infiltração do reto 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
62       

63 
Abertura do reto 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
63       

64 
Colostomia 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
64       

65 
Cápsula tumoral 

(   ) 1- Integra; (   ) 2- Ruptura pré-operatório; (   ) 3- Ruptura intra-operatório;   
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

65       

66 
Ressecção do cóccix  

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
66       

67 
Exerese total do tumor 

 (   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
67       

68 
Metástase 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   )99- Ignorado 
68       

69 
Se metástase, onde 
Descrever___________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado 

69       

TCG OUTROS 

70 
Data da cirurgia 

DD/MM/AAAA  
70 

      /       /       

71 
Eletiva 

(   ) 1- Pré quimio; (   ) 2- Pós quimio; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
71       

72 
Emergência 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
72       

73 
Se sim, motivo 
Descrever___________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado  

73       

74 
Sítio 

(   ) 1- Mediastino; (   ) 2- Cervical; (   ) 3- Vaginal; (   ) 4- Retroperitônio; (   )  5- Outros;  
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

74       

75 
Se outros sítio 
Descrever___________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

75       

76 
Tamanho do tumor 
Descrever___________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado 

76       

77 
Característica 

(   ) 0- Predominantemente sólido; (   ) 1- Predominantemente cístico; (   ) 2- Sólido/Cístico;  
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

77       

78 
Aderências  

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
78       

79 
Se aderência; onde 
Descrever___________________________________; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99-Ignorado 

79       

80 
Cápsula tumoral 

(   ) 0- Não; (   ) 1- Sim; (   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 
80       

81 
Cápsula tumoral 

(   ) 1- Integra; (   ) 2- Rota intra-operatório; (   ) 3- Rotadiagnóstico;  
(   ) 88- Não se aplica; (   ) 99- Ignorado 

81       

82 

Observação:       

82 
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