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Incidências de Tumores de Células Germinativa em testículos na infância. 

 

RESUMO 

A célula germinativa primordial dá origem a vários tipos de tecidos ocasionando 

tumores testiculares. As GCT se manifesta com mais frequência em crianças do sexo 

masculino do que feminino logo no primeiro ano após o nascimento. Essa patologia é 

considerada uma das doenças mais curáveis, caso seja detectado na fase inicial. Os 

tumores são formados por uma massa testicular que envolve o testículo escrotal e são 

caracterizados como cripitorquidia. As neoplasias são subdivididas em dois grupos: 

tumores de células germinativas que são representados pelos tumores mais comuns 

por exemplo o de saco vitelino e teratoma; já os tumores de células não germinativas, 

são os tumores de células Leydig e Sertoli. Conseguimos identificar os tumores 

através dos exames de ultrassom da bolsa escrotal, marcadores tumorais 

(alfafetoproteína) e por tomografia computadorizada. Mas, os tratamentos são 

minuciosos devido ao quadro da doença, podendo ser realizados através de 

orquiectomia tardia, parcial e simples. 

PALAVRAS CHAVES: células germinativas, neoplasias, tumores testiculares, 
neoplasias em crianças, tumores, células de Leydig. 
 

INTRODUÇÃO 

Os tumores de testículos são gerados pelas células germinativas que dão 

origem a tecidos gerando o câncer, e isso é ilustrado pelos tipos diferentes de tumores 

de células germinativas (GCTs) 4.Esses tumores são mais comuns em crianças do 

sexo masculino e constituem um grupo heterogêneo, com neoplasias de 

comportamento biológico, tipos histológicos e prognósticos distintos e são divididos 

em duas categorias principais: Tumores de células germinativas (TCGs) e tumores 

não germinativos, derivados do estroma ou cordão espermático e tumores malignos 

originados de célula mesenquimalpimitiva3. Atualmente, o câncer de testículos e 

considerado um dos mais curáveis, principalmente se detectado em estádio inicial. 

Mesmo os canceres atingir uma pequena parte da população, de uma forma geral são 

sempre agressivos e mexem com o psicológico de alguns pacientes 5.  

 

OBJETIVO 



O objetivo do trabalho foi avaliar a origem e desenvolvimento de células 

germinativas em testículos de crianças, testes para detecção de tumores testiculares 

e tratamentos terapêuticos para promover uma vida saudável.                                                                                                                                    

 

METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho foi analisar a incidência de tumores de células 

germinativas em testículos na infância através de investigação de banco de dados. 

PubMed, Scielo, Lilacs entre anos 2003 á 2016. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A células germinativas primordiais podem dar origem a ovários e testículos, os 

quais podem gerar tumores, podendo ser malignos ou benignos 7. Embora existe 

algumas teorias sobre a origem das GCTconforme Mainieri Hidalgo/2013, que pode 

gerar células totipotentes ou células metastáticas1.As neoplasias na infância se 

manifesta de forma benigna no primeiro ano de vida, gerados por uma massa 

testicular indolor que envolve o testículo escrotal6-9-10, sendo caracterizada por 

cripitorquidia 2. Em tese, conseguimos diagnosticar os tumores através dos exames: 

ultrassom da bolsa escrotal que fornece informações da massa testicular; marcadores 

tumorais (AFP) que é produzida pelas células do saco vitelino fetal; tomografia 

computadorizada do abdome e pélvis na radiografia de tórax 6-10.As neoplasias são 

classificadas como: pré - pubernal que são crianças com tumores benignos 

localizados no saco vitelino,teratoma, células de Leydig e Sertoli, que ambas são 

tratadas de acordo com o grau da doença, por uma cirurgia chamada orquiectomia, 

podendo ser tardia, parcial e simples.O pós - pubernal que são os tumores que já se 

manifesta de forma mais agressiva, com maior incidência de metástase,são 

oteratomas maligno, que se manifesta em adultos 8. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Devido ao aumento de células anormais no organismo (GCT), acaba gerando um 

tumor, que pode ser maligno ou benigno. Atualmente não sabemos a origem dessas 

células, mas ela se manifesta em mulheres e em homens de diversas faixa etária, mas 

geralmente manifesta em recém-nascido do sexo masculino gerando um tumor  

benigno, onde a possibilidade de cura quando a se descobre na fase inicial (neonatal) 

através de acompanhamento médico, podendo ser realizado a orquiectomia.  
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