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INTRODUÇÃO

Ocarcinoma invasivo da vagina representa 1 a 2% de
todas as neoplasias ginecológicas, e menos de 10%

correspondem a adenocarcinoma1,2. O adenocarcino-
ma da vagina foi pela primeira vez descrito em 1971,
nos EUA, numa doente exposta ao dietilstilbestrol
(DES) in útero. 

O adenocarcinoma do tipo intestinal é uma varieda-
de histológica extremamente rara, existindo poucos ca-
sos descritos na literatura (ver Quadro I)3-12.

A sua etiopatogenia continua desconhecida. Apesar
de se tratar de um adenocarcinoma, o tipo intestinal
não está associada à exposição ao DES. Existem várias
teorias acerca da origem desta neoplasia: metaplasia in-
testinal em focos de adenose; tecido intestinal hetero-
tópico; remanescentes cloacais; remanescentes dos duc-
tos mesonéfricos e focos de endometriose 3,4. 

É de enorme relevância clínica a distinção entre tu-
mor primário da vagina, outras neoplasias primitivas
ou foco metastático, excluindo neoplasias de outros ór-

gãos nomeadamente colo uterino, vulva, endométrio,
bexiga ou trato gastrointestinal. A diferenciação entre
tumor primário ou metastático tem implicações no
diagnóstico e terapêutica desta neoplasia.

O objectivo deste artigo é descrever a dificuldade no
diagnóstico e orientação terapêutica numa doente com
adenocarcinoma da vagina do tipo intestinal.

CASO CLÍNICO

Doente do sexo feminino, 43 anos (gesta 1 para 1), sem
antecedentes pessoais de relevo, recorre ao Serviço de
Urgência de Cirurgia Geral com quadro clínico caracte -
rizado por paragem de emissão de gases e fezes acom-
panhado por vómitos persistentes. Efectuada radiogra-
fia simples abdominal que evidenciou níveis hidro-aé-
reos nas ansas intestinais, achados sugestivos de oclu-
são intestinal. 

Por suspeita de oclusão cólica terminal é submetida
a ressecção do cólon sigmoide (Operação de Hart-
mann). O exame anatomopatológico da peça operató-
ria com cerca de 20 cm, macroscópica e histologica-
mente, não apresentou alterações.

Ao 5º dia de pós-operatório e face aos achados his-
tológicos realizou tomografia computorizada abdomi-
nal e pélvica que revelou aparente neoplasia extensa do
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recto com extensão até à fáscia meso-rectal e sem apa-
rentes metástases à distância. Teve alta ao 7º dia de
pós-operatório clinicamente estável e referenciada para
consulta externa.

Submetida a várias rectosigmoidoscopias com bió-
psia ao remanescente intestinal com distensibilidade
ligeiramente diminuída mas sem evidência de qual-
quer lesão de natureza neoplásica. Posteriormente,
efectuou ecoendoscopia com progressão do endoscó-
pio desde a margem anal até aos 5 cm observando-se
espessamento da parede rectal por lesão infiltrativa
com 57x19 mm, heterogénea, com destruição da nor-
mal ecoestrutura, envolvendo todas as camadas eco-
gráficas até à gordura peri-rectal com aparente perda
de clivagem com a parede uterina em relação com pro-
vável neoplasia infiltrativa do recto.

Dado que os vários exames complementares foram
inconclusivos quanto à natureza da lesão foi decidida
em consulta de Grupo de Oncologia a realização de
macro-biópsia rectal para exclusão de outras patolo-
gias do trato gastrintestinal tais como: Doença de

Crohn, Linfoma ou tumor do estroma gastrointestinal
(GIST). 

A doente foi submetida a biópsia transvaginal, peri-
rectal e transanal. O resultado histológico revelou a ní-
vel vaginal processo de natureza neoplásica com ca-
racterísticas de adenocarcinoma e o fragmento referi-
do à região perirectal não apresentava alterações de ma-
lignidade. Posteriormente a este procedimento a
doente fez uma peritonite o que motivou laparotomia
exploradora. Efectuada lavagem peritoneal, anexecto-
mia direita e exérese de coto de colectomia prévia. O
exame histológico das peças operatórias não revelou
malignidade.

Neste contexto foi pedida colaboração do Serviço
de Ginecologia. A doente não apresentava queixas do
foro ginecológico, nomeadamente: hemorragia anó-
mala, corrimento vaginal, prurido ou sensação de cor-
po estranho vaginal.

Ao exame ginecológico: vulva sem lesões aparentes;
lesão infiltrativa dos 2/3 inferiores da parede vaginal
posterior; paredes vaginais anterior e lateral íntegras e

QUADRO I. REVISÃO DE CASOS REPORTADOS DE ADENOCARCINOMA DA VAGINA DO TIPO INTESTINAL

Dimensão Estádio 
Autores Idade Sintomas Localização (cm) FIGO Tratamento Seguimento
Fox, 1988 (3) 35 PHV PA e lateral 5 x 2 I EA 6 meses/ SED

CV
Yaghsezian, 1992 (4) 52 PHV PP 1 I EL + RT 8 meses/ SED
Nagar, 1999 (5) 36 PHV PA ND I EA ND
Heller, 2000 (6) 55 PHV PA 7x4 ND RT+QT ND

52 CV PA 2,5 ND RT + EL 5 anos/ SED
Mudhar, 2001 (7) 56 PHV PP 1 I EL 1 ano/ SED
Tjalma and Colpaert, 
2006 (8) 55 PHV PP 4,5 x 4 II EA 20 meses/ SED
Ditto, 2007 (9) 53 Diagnóstico PP 1x2 ND EL+QT+RT 32 meses/ SED

incidental
Driss, 2007 (10) 70 Hematúria PA e meato 4 ND Recusou ND

uretral tratamento
Amaral, 2008 43 Oclusão intestinal PP 6,7x2 IVB RT + QT 42 meses/

morte
Laalim, 2012 (11) 46 PHV PP 5 III RT + EL 2 anos/

metástases ósseas
van Wessel, 2013 (12) 68 CV Introitus EL + 25 meses/ 

purulento posterior 1 x 1.3 ND vulvectomia SED
parcial

PHV: perda hemática vaginal; CV: corrimento vaginal; PA: parede anterior; PP: parede posterior; EA: exenteração anterior; EL: exérese local; 
RT: radioterapia; QT: quimioterapia; ND: não disponível; SED: sem evidência de doença



Primary vaginal adenocarcinoma of intestinal type: an uncommon presentation of a rare pathology

262 Acta Obstet Ginecol Port 2015;9(3):260-263

colo uterino sem lesões macroscópicas; paramétrios in-
vadidos até à parede pélvica. 

Analiticamente: SCC (antigénio do carcinoma de
células escamosas) normal e CA 125 225.2 (N<35
U/ml).

Realizou ressonância magnética (RM) abdominal e
pélvica que evidenciou volumosa massa com origem a
nível da parede posterior da vagina estendendo-se para
o espaço recto-vaginal circundando o recto com com-
pressão extrínseca e estendendo-se ao espaço pré-sa-
grado (Figura 1).

Posteriormente, foi efectuada biópsia vaginal que
confirmou adenocarcinoma do tipo intestinal com ori-
gem primária na vagina (Figura 2). 

A doente foi referenciada a consulta de grupo mul-
tidisciplinar onde foi decidida realização de tomogra-

fia por emissão de positrões (PET) que constatou me-
tástase a nível esplénico (estádio IVB). Submetida a
tratamentos de quimioterapia (QT) com esquema Cis-
platina 75 mg/m2 e Paclitaxel 175 mg/m2, 6 ciclos de
21/21 dias, sem registo de eventos adversos.

Após tratamento de QT, foi repetida avaliação por
PET mantendo-se doença pélvica extensa e sem evi-
dência de persistência tumoral a nível abdominal. Nes-
ta fase o exame ginecológico foi coincidente com o des-
crito inicialmente. 

A doente esteve em cuidados paliativos com doen-
ça localmente avançada durante 42 meses.

DISCUSSÃO

O adenocarcinoma primário da vagina é um tumor
raro que se divide em duas categorias relacionadas ou
não com exposição ao DES in útero. Contudo, o ade-
nocarcinoma do tipo intestinal não tem sido associa-
do à exposição ao DES.Neste caso clínico a exposição
é desconhecida.

O adenocarcinoma da vagina é um tipo histológico
infrequente e o tipo intestinal extremamente raro, ha-
vendo muito poucos casos descritos na literatura con-
forme descrito previamente no Quadro I3-12.

A raridade deste tipo histológico condiciona difi-
culdades no diagnóstico e tratamento desta patologia
podendo implicar um agravamento no prognóstico.
Neste caso clínico verificou-se uma forma de apresen-
tação invulgar, um quadro clínico de oclusão na au-
sência de alterações do foro ginecológico, o que suge-
riu inicialmente uma origem gastrointestinal.

FIGURA 2. Adenocarcinoma do tipo intestinal (corado com hematoxilina-eosina)

FIGURA 1. RM evidenciando volumosa neoplasia da vagina
(plano sagital) 
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Perante o diagnóstico de adenocarcinoma do tipo
intestinal é fundamental distinguir se se trata de uma
neoplasia primária da vagina ou de um foco metastá-
tico, tornando-se fundamental efetuar o despiste de
outras neoplasias, nomeadamente: recto, cólon, bexiga,
mama, ovário, útero e colo do útero.

No presente caso, o facto de não haver evidência de
neoplasia do recto em concordância com o resultado
histológico da peça operatória e das diversas biópsias
realizadas permitiu excluir a existência de neoplasia
colo-rectal. 

Atendendo á sua raridade, a conduta terapêutica a
adoptar neste tipo de neoplasia não está optimizada
pelo que o tratamento deve ser individualizado. Deve-
rá ser adoptado, preferencialmente, o tratamento base
da neoplasia vaginal de acordo com o estadiamento
efectuado. 

Existe evidência que este tipo de neoplasia apresen-
ta recorrência local e estão descritos dois casos de me-
tastização: mestastização óssea11 e metastização esplé-
nica no presente caso. 

Atualmente não existem dados na literatura dispo-
níveis no que diz respeito á sobrevivência a longo pra-
zo deste tipo de tumor.

O caso clínico apresentado vem demonstrar que a
suspeição clínica é fundamental para um diagnóstico
precoce e orientação adequada diminuindo os riscos
de morbi-mortalidade associados a este tipo de neo-
plasia.
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