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INTRODUÇÃO

Ocancro da vulva é uma neoplasia rara, represen-
tando 4% de todos os cancros ginecológicos.

Dentro deste grupo, apenas 0,1 a 5% são tumores
primários da glândula de Bartholin1. Histologicamente o
carcinomadaglânduladeBartholinpode ter várias origens
celulares. O adenocarcinoma (com origem na própria
glândula) e o carcinoma de células escamosas (com ori-
gem no epitélio de transição do ducto) representam apro -
ximadamente 80% dos casos descritos. Os outros tipos
histológicos incluem o carcinoma adenóide cístico, o car-
cinoma indiferenciado e o carcinoma adenoescamoso1,2. 

Devido à sua rara incidência, a patogenia, o com-
portamento biológico e a resposta terapêutica não es-
tão bem definidos.

Apresentamos um diagnóstico raro de adenocarci-
noma da glândula de Bartholin.

CASO CLÍNICO

Doente de 81 anos, casada, nuligesta, referenciada para
a consulta hospitalar de ginecologia, por agravamento
de dor com origem em lesão vulvar, com mais de 10
anos de evolução. Ao exame objectivo a doente apre-
sentava um bom estado geral. O exame ginecológico
revelou uma massa pediculada, de inserção estreita, na
face anterior do grande lábio esquerdo, com aproxima-
damente 70x50mm de maiores diâmetros e de superfí-
cie heterogénea e irregular (Fig.1). Apresentava áreas
sólidas e quísticas, preenchidas por exsudadomucinoso
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FIGURA 1. Lesão vulvar, pediculada, inserida no grande lábio 
esquerdo, de superfície irregular e áreas exsudativas
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e alguns focos hemorrágicos. A vagina e o colo do útero
não apresentavam lesões e não foram identificadas lin-
fadenopatias à palpação inguinal bilateral. Foi realiza-
da biópsia excisional da lesão (Fig. 2). A histologia re -
velou um carcinoma adenoescamoso da glândula de
Bartholin, com margens cirúrgicas de 4mm, baixo
índice mitótico e ausência de permeação vascular e
peri neural (Fig. 3 e 4). A doente foi então referencia-
da para um centro oncológico, onde foi submetida a
uma hemivulvectomia esquerda, para alargamento das
margens e estadiamento cirúrgico.O exame anatomo-
patológico da peça da vulva e do gânglio sentinela foi
ne gativo para células malignas.O tumor foi classifica-

do no estadio IB pelo que, na ausência de indicação
para tratamento adjuvante, a doente teve alta para o
hospital da área, onde mantém vigilância clínica. Após
um ano de follow- up, encontra-se livre de doença.

DISCUSSÃO

As glândulas de Bartholin foram inicialmente des -
critas por Caspar Bartholin, em 1677. Estas glândulas,
habitualmente não palpáveis, têm aproximadamente
0,5 cm de diâmetro e um ducto excretor com cerca de
2,5 cm2. Na idade reprodutiva são frequentes os quis-
tos e os abcessos destas glândulas.

O carcinoma primário da glândula de Bartholin re -

FIGURA 4. Estudo histoquímico: a) PAS e b) PAS após diastase, mostrando áreas de diferenciação glandular com mucosecreção e áreas
escamosas (20x)

FIGURA 3. Epitélio de tipo transicional, no revestimento de áreas
císticas (HE- 20x)

FIGURA 2. Aspeto macroscópico das superfícies de corte da peça
cirúrgica, constituída por áreas sólidas e quísticas
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presenta 0,001% dos cancros ginecológicos3 e está clas-
sificado como um subtipo do cancro da vulva. A in-
cidência destes tumores é maior durante a sétima dé-
cada de vida. A patologia benigna da glândula não
parece representar factor de risco para o desenvolvi-
mento deste carcinoma4.

Na etiopatogenia dos carcinomas escamosos da vul-
va, estão identificadas duas vias na carcinogénese do
seu epitélio. Uma associa-se a infecções pelo vírus do
papiloma humano (HPV), em 40% dos casos. Os tu-
mores são do tipo basalóide ou condilomatoso e coexis -
tem com lesões de VIN do tipo usual. A outra via, in-
dependente do HPV, apresenta tumores geralmente
do tipo queratinizante e a mutação do gene supressor
tumoral P53 é frequente5. Em 1993, Felix et al6

demons trou, na sua série de carcinomas escamosos da
glândula de Bartholin, que 6/7 (86%) das doentes apre -
sentavam infecção por HPV, tendo sido então postu-
lado a sua possível associação.No entanto, talvez devi -
do à escassez de casos, não foram reportados outros es-
tudos posteriormente, neste sentido.

Qualquer tumefacção da glândula de Bartholin, im-
plica uma avaliação cuidada, especialmente se ocorrer
em mulheres após a menopausa.Na avaliação clínica e
no diagnóstico do cancro da vulva, as características
tumorais - tamanho, localização e extensão aos órgãos
adjacentes - bem como as regiões inguinais, devem ser
rigorosamente avaliados. A estes factores associa-se o
prognóstico da doença7.

O diagnóstico histológico, por biópsia, é recomen-
dado. Chamlian e Taylor8, em 1972, descreveram os
critérios de diagnóstico de carcinoma da glândula de
Bartholin: 1) deverão estar presentes áreas de transição
de epitélio normal e neoplásico; 2) os tumores deverão
envolver a área da glândula de Bartholin e 3) não deve -
rão existir tumores com outras origens primárias.

Conforme os critérios da FIGO 2009, o estadia-
mento do cancro da vulva é cirúrgico. A disseminação
pode ocorrer por extensão local, embolização linfática
e disseminação hematogénea5.Relativamente àmetas-
tização linfática, por ordem de invasão, as células tu-
morais atingem primeiro os gânglios inguinais super-
ficiais (n=6-10, acima da faixa cribiforme e ao longo da
veia safena e do ligamento inguinal), os gânglios
femorais profundos (n=2-4, abaixo da faixa cribifor-
me, em contacto directo com os vasos femorais) e os
gânglios pélvicos.Considera-se que este tipo demetas-
tização é o fator de prognóstico isolado mais impor-
tante para a sobrevida das doentes. Desta forma, para
um mesmo estadio da doença, devido à alta frequên-

cia de metastização ganglionar, o carcinoma ade-
noescamoso da glândula de Bartholin parece estar as-
sociado a um pior prognóstico3,9. Em 1982, Leuchter
et al10, na sua série de casos (n=14), descreveu uma so-
brevida aos 5 anos de 18% a 71%, conforme o estado
de invasão ganglionar. Atualmente, no cancro da vul-
va, a sobrevida aos 5 anos atinge os 91%, se os gânglios
forem negativos e os 57%, se houvermetastização gan-
glionar11.

Relativamente à metastização hematogénea, estão
descritos casos de carcinoma primário da glândula de
Bartholin com metastização pulmonar, óssea e cere-
bral12-15.

O risco de recidiva tumoral, no cancro da vulva, está
também relacionado com amargem cirúrgica que deve
ser, macroscopicamente, superior a 1cm em todas as
direcções7.

Dada a escassez de séries publicadas, o tratamento
da glândula de Bartholin é otimizado segundo as
orien tações do cancro da vulva. Embora sempre
individua lizado, o tratamento é preferencialmente ci-
rúrgico, complementado ou não por radioterapia.Ape-
nas 25 a 35% das doentes com doença em estadio pre-
coce têm metástases ganglionares linfáticas inguinais,
pelo que 65-75% não beneficiam de linfadenectomia
inguino-femoral. A identificação do gânglio sentine-
la, para predizer a existência de gânglios metastizados
e evitar a linfadenectomia nos casos em que é negati-
vo, apresenta uma sensibilidade e valor preditivo ne -
gativo de aproximadamente 100%. Têm indicação para
radioterapia adjuvante as doentes que apresentam dois
ou mais gânglios metastáticos, extensão tumoral ex-
tracapsular e margem cirúrgica inferior a 8mm7. 

Pela sua raridade, sintomatologia paulatina e cresci-
mento indolente, são vários os casos descritos na litera -
tura de diagnóstico de carcinoma da glândula de
Bartholin, em ‘achados’ histológicos de peças cirúrgicas
simples, sem anterior suspeita clínica de maligni dade.

Apesar da maioria da patologia associada à glându-
la de Bartholin ser benigna, qualquermassa sólida, nes-
ta região, especialmente em mulheres na pós-meno -
pausa, deve ser cuidadosamente avaliada, uma vez que
a patologia inflamatória benigna, nesta faixa etária, não
é frequente.
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