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RESUMO

Introdução: O câncer de testículo é uma doença que acomete uma pequena
parcela da população, mas geralmente é agressivo principalmente pelo impacto
psicológico que exerce nos pacientes. Sabendo-se da baixa presença desse
tipo de neoplasia maligna, nosso trabalho teve como objetivo avaliar qual seria
a  prevalência  da  mortalidade  desse  tipo  de  câncer  no  estado  da  Paraíba.
Metodologia: O  trabalho  é  do  tipo documental,  sendo  utilizados  os  dados
presentes no Sistema da base DATASUS/Ministério da Saúde. A coleta dos
dados ocorreu em junho de 2020, entre os dias 02 até 21. As informações
coletadas  utilizaram a  mortalidade  hospitalar  por  local  de  residência,  tendo
como abrangência geográfica o estado da Paraíba, e como critério em relação
ao capitulo – CID-10: neoplasia, já em relação à lista de morbidade; CID-10:
neoplasia  maligna  dos  testículos. Foram avaliados  homens  de  ampla  faixa
etária  e  com 60 anos ou mais.   Resultados e Discussão:  Dos resultados
avaliados, constatou-se que de 2010 até 2018 ocorreram 20 óbitos decorrentes
de neoplasia maligna de câncer de testículo, sendo 04 deles com 60 anos ou
mais.Este achado vai ao encontro da literatura, devido a sua baixa mortalidade.
O câncer  de  testículo  representa  um dos  mais  impressionantes  grupos  de
sucesso terapêutico das platinas, atingido a partir do seu uso em protocolos na
década dos anos de 1970, mesmo com o advento de inúmeros novos fármacos
no  mercado  quimioterápico,  permanecendo  o  esquema  de  tratamento  com
potencial curativo em mais de 95% dos casos (DEVITA, 2015).Em relação à
baixa prevalência com o aumento da idade,  os achados colaboram com os
dados da literatura. A faixa etária de maior incidência corresponde aos homens
jovens, entre 15 e 35 anos de idade (SIEGEL et al., 2015).  Conclusões: Os
resultados encontrados colaboram para que esta neoplasia maligna realmente
apresente baixos índices de mortalidade, embora é valido salientar que este
baixo número de óbitos é devido a vários fatores, entre um diagnóstico precoce
e um tratamento que chega a atingir até 95% de cura.
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ABSTRACT

Introduction: Testicular cancer is a disease that affects a small portion of the
population, but it is generally aggressive mainly due to the psychological impact
it has on patients (FREITAS, 2012). Knowing the low presence of this type of
malignancy,  our  study  aimed  to  assess  what  would  be  the  prevalence  of
mortality in this type of cancer in the state of Paraíba. Methodology: The work
is  documentary  type,  using  the  data  present  in  the  DATASUS /  Ministry  of
Health base system. The data collection took place in June 2020, between days
02  to  21.  The  information  collected  used  hospital  mortality  by  place  of
residence, having the state of Paraíba as geographic scope, and as a criterion
in relation to the chapter - ICD-10: neoplasia, already in relation to the list of
morbidity;  ICD-10: malignant  neoplasm of the testicles. Men of a broad age
range and aged 60 years or more were evaluated. Results and Discussion:
From the evaluated results, it was found that from 2010 to 2018 there were 20
deaths due to testicular cancer malignancy, 4 of which were 60 years old or
more. This finding is in line with the literature, due to its low mortality. Testicular
cancer represents one of the most impressive therapeutic success groups of
platinum achieved since its use in protocols in the 1970s, even with the advent
of numerous new drugs in the chemotherapy market, the treatment scheme with
curative potential  remaining in  more than 95% of  cases.  Regarding the low
prevalence with increasing age, the findings support the data in the literature.
The age group with the highest incidence corresponds to young men, between
15  and  35  years  old.  Conclusions: The  results  found  collaborate  that  this
malignant  neoplasm really  presents  low mortality  rates,  although it  is  worth
noting that this low number of deaths is due to several factors, between an early
diagnosis and a treatment that reaches up to 95% of cure.
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INTRODUÇÃO

 O câncer de testículo atinge principalmente homens entre 15 e 40 anos

de idade, com incidência de cerca de cinco casos para cada grupo de 100 mil

indivíduos  (McCullagh  J,  Lewis  G,  2005).  Quando  comparado  a  outros

cânceres que atingem o homem, o câncer de testículo apresenta baixo índice

de mortalidade (SOUZA et al., 2011). 
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Os tumores de células germinativas testiculares (TCGT) representam a

grande maioria dos tumores malignos de testículo (90-95%), que são divididos

de acordo com os achados histológicos em seminomas e não-seminomas (JUN

et al., 2008). Assim, o objetivo do trabalho é avaliar os óbitos advindos desse

tipo de neoplasia no estado da Paraíba, tendo como variável fundamental o

fator idade.

METODOLOGIA

O trabalho é tipo documental, sendo utilizados os dados presentes no

Sistema da base DATASUS/Ministério da Saúde. A coleta dos dados ocorreu

em junho de 2020, entre os dias 03 até 19. As informações coletadas utilizaram

a  mortalidade  hospitalar  por  local  de  residência,  tendo  como  abrangência

geográfica o estado da Paraíba. 

O período analisado foi de janeiro de 2010 até dezembro de 2018, e

como critério em relação ao capítulo – CID-10: neoplasia, já em relação à lista

de  morbidade;  CID-10:  neoplasia  maligna  dos  testículos. Foram  avaliados

homens de ampla faixa etária e com 60 anos, em relação à sua cor, à sua

escolaridade, ao seu estado civil. Foram avaliadas todas estas categorias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1: Mortalidade por neoplasia maligna de testículo, no Estado da Paraíba

Período Homens 60 >
2010 1 0
2011 4 1
2012 2 0
2013 2 0
2014 2 1
2015 3 0
2016 0 0
2017 1 1
2018 5 1
Fonte: Adaptado do DATASUSU (2020)
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Verificou-se que o número de indivíduos que foram a óbitos advindo da

neoplasia maligna de testículo passou de 1 caso no ano de 2010, para 5 no

ano de 2018, conforme mostra a tabela 1, sendo ao todo o número de 20 óbitos

nesse intervalo de tempo. Além disso, vale salientar a baixa prevalência de

mortalidade  para  indivíduos  com  60  anos  ou  mais,  tendo  4  óbitos  nesse

intervalo de tempo. Estes dados obtidos reafirmam os achados presentes na

literatura. A faixa etária de maior incidência corresponde aos homens jovens,

entre 15 e 35 anos de idade (SIEGEL et al., 2015). O câncer de testículo atinge

principalmente homens entre 15 e 40 anos de idade, com incidência de cerca

de cinco casos para cada grupo de 100 mil  indivíduos (McCullagh J,  Lewis

G,2005;  MS/INCA,  2008).  Em  relação  à  baixa  mortalidade  da  neoplasia,

conforme mostra a tabela 1, constatou-se que existiram anos onde não não

houve nenhum caso de mortalidade como o ano de 2016 e outros anos foram

de apenas uma morte, como os anos de 2017 e 2010. Estes dados também

encontram  apoio  na  literatura.  Quando  comparado  a  outros  cânceres  que

atingem o homem, o câncer de testículo apresenta baixo índice de mortalidade

(WHO,2008).

 Esta baixa mortalidade existente é decorrente de vários fatores. Entre

estes, o câncer de testículo representa um dos mais impressionantes grupos

de sucesso terapêutico das platinas atingido a partir do seu uso em protocolos

na  década  dos  anos  de  1970,  mesmo  com o  advento  de  inúmeros  novos

fármacos no mercado quimioterápico, permanecendo o esquema de tratamento

com  potencial  curativo  em  mais  de  95%  dos  casos  (DEVITA,  2015).

Atualmente,  o  câncer  de  testículo  é  considerado  um  dos  mais  curáveis,

principalmente se detectado em estágio inicial (MS/INCA, 2008).

CONCLUSÕES

Concluiu-se, que no Estado da Paraíba, no período entre 2010 e 2018,

baixo número de óbitos por câncer de testículo, esta baixa prevalência deve-se

a vários fatores, entre o mais expressivo, o fato que esta neoplasia maligna ter
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grande sucesso terapêutico. Vale salientar, sobretudo, a maior prevalência de

mortalidade para uma faixa etária abaixo dos 60 anos. 
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