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• É um tumor não seminomatoso de células germinativas.

• Apresentações extragonadais são mais raras e, em geral, ocorrem em

gl. pineal, retroperitôneo, mediastino anterior e região sacrococcígea.

• Achados radiológicos mais comuns são: microcístos, mixomatoso,

sólido, perivascular.

• Paciente T.S.S., sexo masculino, 24 anos, chegou no serviço com

queixa de dor abdominal e na coluna, há 1 mês e meio.

• Perda de peso, pirose, melena, constipação, poliúria, noctúria e

aumento de volume abdominal.

• RNM: expansão abdominal de aspecto indeterminado, aventando-se a

hipótese de tumor estromal gastrointestinal e neoplasia primária

retroperitoneal.

• USG abdominal: nódulos em epigástrio e Vesícula Biliar.

• O quadro clínico varia com o órgão e região acometida.

• Forma intestinal é umas das mais raras, cabendo realizar diagnóstico

diferencial com adenocarcinoma intestinal.

• Considerado agressivo, de elevada malignidade, geralmente de difícil

ressecção, em virtude da gravidade.

• Elevação da alfa fetoproteína e do CEA, o qual é de grande utilidade

para o diagnóstico e para o acompanhamento de resposta ao

tratamento.

• A definição da abordagem cirúrgica envolve a localização do tumor,

o tempo de evolução e o quadro clínico.

Assim, é mister a troca de experiências e a discussão de casos entre os

serviços, para uma melhor definição diagnóstica, com eliminação dos

possíveis diagnósticos diferenciais, proporcionando uma abordagem

terapêutica mais eficaz.

• TC: lesão expansiva sólida intraperitoneal em projeção do flanco

e hipocôndrio esquerdos, com suspeitas de linfonodomegalias; no

fígado, áreas hipodensas; pólipo parietal na VB e leve

hidronefrose à esquerda.

• Laparotomia exploratória: realizada enterectomia do delgado

associada à linfadenectomia retroperitoneal.

• Anatomopatológico: Tumor de seio endodérmico, Yolk-sac tumor

Figura 01 – Tomografia evidenciando o Tumor de Seio Endodérmico
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Figura 02 – Peça Antômica
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