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INTRODUÇÃO

Os tumores de células germinativas extragonadais
(TCGE) são raros, com uma prevalência estima-

da de 1 a 5% de todos os tumores germinativos, sur-
gindo habitualmente em homens jovens1,2. É, portan-
to, um tumor de aparecimento raro na mulher. 
As localizações mais frequentes dos TCGE são o

mediastino e o retroperitoneu. Está também descrito o
seu aparecimento noutros locais, embora de forma mais
rara.
Descreve-se de seguida um caso clínico de uma

doente de 32 anos, submetida a laparotomia explora-
dora por suspeita clínica de neoplasia do ovário, mas
cujo exame histológico da peça operatória revelou um
disgerminoma com origem independente do ovário.

CASO CLÍNICO

Doente do sexo feminino, 32 anos de idade, IIGIIP (dois
partos eutócicos), sem patologia médica conhecida.
A doente foi referenciada a uma consulta de gineco-

logia em 2011 por queixas de dor na fossa ilíaca es-
querda (FIE) e aumento do perímetro abdominal com
cerca de 3 meses de evolução. A dor não tinha irradia-

ção, relação com o movimento, função intestinal ou ge-
nito-urinária e factores de alívio ou agravamento. Ao
exame físico palpava-se uma massa dura na FIE, com
cerca de 9 cm. O fígado e o baço não eram palpáveis. 
O estudo analítico efectuado revelou LDH de 366

U/L (normal 135-214). Os marcadores tumorais CEA,
Ca 19.9, Ca 125 e alfa-fetoproteína estavam dentro dos
valores de referência. 
A ecografia e a TAC abdomino-pélvicas mostraram

massa sólida, heterogénea, com calcificações centrais,
de contornos anfractuosos e de interface mal definida
com a vertente posterior do útero, com cerca de
110x95x90 mm e aparente ponto de partida na região
anexial esquerda. 
Perante a suspeita de neoplasia do ovário esquerdo

foi efectuada laparotomia exploradora, constatando-se
a presença de neoformação envolvendo o ovário es-
querdo, cólon sigmóide e ureter esquerdo, com cerca de
15 cm de maior diâmetro, dura e irregular; múltiplas
adenopatias com cerca de 1,5 cm, mesentéricas e infra-
pancreáticas; útero e anexo direito sem alterações ma-
croscópicas. Procedeu-se inicialmente a biópsia em cu-
nha da massa cujo exame extemporâneo revelou tratar-
-se de neoplasia indiferenciada. Atendendo ao resulta-
do do exame extemporâneo foram efectuados os
seguintes procedimentos: histerectomia total e anexe -
ctomia direita, sigmoidectomia com extracção em blo-
co da massa tumoral após lise de aderências ao ureter e
vasos ilíacos com confecção de anastomose colorrectal,
apendicectomia, omentectomia e biópsia excisional de
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gânglios infrapancreáticos, mesentéricos e ilíacos es-
querdos.
O exame histológico definitivo mostrou que a peça

operatória apresentava um quadro morfológico e imu-
no-histoquímico compatível com disgerminoma, com
elevada actividade mitótica. O tumor não invadia nem
o ovário nem a trompa de Falópio, infiltrando a cama-
da muscular própria do intestino grosso, sem a ultra-
passar.
A doente foi observada em consulta de grupo mul-

tidisciplinar de Ginecologia tendo sido proposta para
a realização de quimioterapia com bleomicina, etopo-
sideo e cisplatina (esquema BEP), num total de qua-
tro ciclos.
Actualmente, aos 30 meses de seguimento, apre-

senta-se livre de doença.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

O disgerminoma é o tipo de tumor germinativo mais
comum, sendo responsável por 1-3% de todos os can-
cros do ovário, ocorrendo em 75% dos casos na segun-
da e terceira décadas de vida1,3,4. Os disgerminomas ex-
tra-ováricos são raros e ocorrem sobretudo em homens
jovens, sendo extremamente raros em mulheres2,3. Pen-
sa-se que tenham origem em células germinativas pri-
mordiais que permanecem em locais ectópicos, geral-
mente na linha média, depois da migração da vesícula
vitelina para o embrião2,5. O mediastino é o local mais
frequente de envolvimento (50-70%), seguido pelo re-
troperitoneu (30-40%), glândula pineal (5%) e região
sacrococcígea (<5%). Locais mais raros incluem a va-
gina, o fígado, o tracto gastrointestinal e a órbita1,6.
Embora não seja possível afirmar qual a origem do tu-
mor do caso descrito, a hipótese mais provável será a
origem no tubo digestivo. 
A maioria dos casos ocorre em gónadas não-disge-

nésicas 3. Cinco por cento dos casos são vistos em mu-
lheres com alterações das gónadas, como a disgenesia
gonádica pura, a disgenesia gonádica mista e o síndro-
me de insensibilidade aos androgénios1. Neste caso, a
doente apresentava fenótipo, gónadas e fertilidade nor-
mais, pelo que não pareceu necessária a realização de
cariótipo. 
A apresentação clínica inicial mais comum é a dis-

tensão abdominal produzida pelo tumor em si e asci-
te, esta última não estando presente neste caso. Com-
plicações como rotura e torção também podem ocor-
rer. O tamanho do tumor geralmente é de 5-15 cm

com uma cápsula bosselada e consistência esponjosa.
Os disgerminomas têm um aspecto macroscópico

sólido, lobulado, carnudo, com uma superfície lisa. À
microscopia as células são redondas e ovóides, conten-
do citoplasma abundante e têm núcleos de forma irre-
gular com mais do que um nucléolo proeminente. Es-
tas células têm propensão para se agregar formando
cordões. Infiltrações de linfócitos e granulócitos dos
septos fibrosos são frequentemente evidentes. O caso
exposto demonstra características histológicas e imu-
nohistoquímicas inequívocas de um tumor de células
germinativas do tipo disgerminoma1,2.
Os marcadores tumorais, embora não específicos,

são úteis no diagnóstico e seguimento dos tumores de
células germinativas5. A LDH sérica está frequente-
mente aumentada e geralmente os níveis de alfa-feto-
proteína e beta-hCG estão normais. Se aumentados
isso sugere que outros elementos de células germinati-
vas possam estar presentes no tumor. De notar, no en-
tanto, que cerca de 3-5% dos doentes com disgermi-
noma puro têm níveis aumentados de beta-hCG no
sangue, secretados pelas células de sinciciotrofoblasto
do tumor. Embora a presença de células de sinciciotro-
foblasto isoladamente nos disgerminomas não afecte o
prognóstico, é importante excluir a presença de um
componente não seminomatoso, como o coriocarcino-
ma ou um carcinoma embrionário (tumor de células
germinativas misto), porque isto iria afectar de forma
negativa o prognóstico1,4.
O tratamento primário é cirúrgico, incluindo a ex-

cisão do tumor e o estadiamento cirúrgico completo.
Na maioria dos doentes está indicada a quimioterapia
adjuvante. Actualmente dá-se preferência ao esquema
BEP (bleomicina, etoposido e cisplatina), 3-4 ciclos7.
A toxicidade deste regime de quimioterapia inclui a fi-
brose pulmonar – atribuída à bleomicina – em 5% das
doentes, leucemia mieloide aguda – atribuída ao eto-
posido – em 0,2-1% das doentes e neuropatia, nefro-
patia e surdez – imputada à cisplatina 3,7.
A doente iniciou quimioterapia complementar com

esquema BEP, apresentando-se livre de doença aos 30
meses de seguimento.
Espera-se que o prognóstico desta doente com dis-

germinoma extra-ovárico seja semelhante ao daquelas
com um disgerminoma ovárico2. Assim, neste caso te-
mos como factores de bom prognóstico a inexistência
de metástases viscerais e um nível sérico normal de alfa-
fetoproteína. É de esperar, portanto, uma taxa de so-
brevida aos 5 anos de 88%8.
Este caso reporta um exemplo de um disgerminoma
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extra-ovárico que mimetizou, na sua apresentação clí-
nica, uma neoplasia do ovário.
Atendendo ao resultado do exame extemporâneo,

ponderou-se a hipótese de realização de exérese da
massa tumoral e posterior orientação terapêutica de
acordo com o exame histológico definitivo. No entan-
to, apesar do exame extemporâneo e dado que esta
doente tinha planeamento familiar cumprido, optou-
-se pela realização de estadiamento cirúrgico comple-
to e de histerectomia e anexectomia bilateral.
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