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abSTracT

Endometrial cancer is the most common genital tract malignancy in western countries. The long-
term survival of patients with endometrial cancer is related to the stage at diagnosis. In 1988, FIGO 
(International Federation of Gynaecology and Obstetrics) recognized the limitations of clinical as-
sessment of disease extent and recommended a surgical staging process. This staging requirement 
raised numerous controversies around the importance of determining nodal status and its impact 
on outcomes including which patient subsets might actually beneit from surgical staging and the 
magnitude of that beneit. Deinitive guidelines were not established for assessment of lymphatic 
dissemination. Different institutional or physician philosophies are relected in the various staging 
and treatment algorithms. The diversity of opinions regarding surgical staging which includes lymph 
node sampling, ranges from those whose opinion is that staging is required for all patients even when 
the a priori risk of nodal involvement is extremely low through to those who consider that staging is 
unnecessary in any patient. This review examines some data regarding surgical staging in patients 
with clinically early endometrial cancer and the impact on survival and toxicity of this approach.
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iNTroDUção

O cancro do endométrio é, actualmente, o tumor 
maligno ginecológico mais frequente nos países oci-
dentais, representando cerca de 6% dos cancros no 
sexo feminino. Em Portugal apresenta uma incidên-
cia e uma mortalidade de 13,2 e 2,4 por 100000 mu-
lheres, respectivamente. Nos EuA, o risco de desen-
volvimento de cancro do endométrio ao longo da vida 
é de 2,4% na mulher de raça branca e 1,3% na de raça 
negra. O pico de incidência da doença ocorre nas 6ª e 
7ª décadas de vida, sendo que cerca de 75% dos casos 
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ocorrem após a menopausa. No entanto, 2 a 5% ocor-
rem antes dos 40 anos de idade2.

Cerca de 90% dos carcinomas do endométrio mani-
festam-se através do aparecimento de hemorragia ute-
rina anormal. Geralmente, esta hemorragia por via va-
ginal surge em estadios iniciais da evolução da doença, 
permitindo que a maioria dos casos seja diagnosticada 
precocemente. Por essa razão, o prognóstico global é sig-
niicativamente melhor do que o dos outros cancros gi-
necológicos mais frequentes. Em mulheres idosas, com 
o canal cervical obliterado, o 1º sintoma da doença pode 
ser um quadro de algias pélvicas, por vezes com cólicas 
abdominais intensas devido a contracções uterinas se-
cundárias à existência de hematometra ou piometra3.
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A ecograia ginecológica transvaginal e a histeros-
copia são métodos complementares de diagnóstico 
frequentemente utilizados na avaliação das suspeitas 
de cancro endometrial. No entanto, o diagnóstico de-
initivo é, sempre, histológico, pelo que é mandató-
ria a realização de biópsia endometrial (curetagem-
biópsia, guiada por histeroscopia ou com sistema de 
biópsia endometrial).

Segundo a classiicação de 2002 para os tumores 
do aparelho genital feminino da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), o cancro do endométrio divide-

se em 9 tipos histológicos4 (Quadro I). Os factores 
de prognóstico mais importantes são o tipo celular, 
estadio da doença (Quadro II), grau histológico (Qua-
dro III), profundidade de invasão miometrial (Quadro 
IV), invasão dos espaços linfovasculares, metastiza-
ção linfática e citologia peritoneal positiva2. Os se-
guintes factores aumentam o risco de doença extra-
uterina e de recidivas: tumor do tipo seroso papilar ou 
de células claras, G3, com invasão superior a 50% da 
parede miometrial, extensão tumoral além do fundo 
do útero (segmento inferior, colo, anexos), invasão 

Adaptado de Creasman WT, Odicino F, Maisonneuve P, et al. Carcinoma of the corpus uteri: FIGO annual report. Int J Gynaecol 
Obstet 2003; 83:79.

Quadro I. Cancro do endométrio: tipos histológicos

Adaptado de Silverberg SG, Kurman RJ, Nogales F, et al. Tumours of uterine corpus. In: World Health Organization Classiication of 
Tumours: Pathology and Genetics. Tumours of the Breast and Female Genital Organs. Tavassoli FA, Devilee P (eds). IARC: Lyon, 
France; 2003:218–32 

Quadro II. Inluência do estadio da doença na sobrevida das doentes com cancro do Endométrio
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do espaço linfovascular, metastização ganglionar e 
tumor superior a 2cm ou que preenche a totalidade da 
cavidade5. O cancro do endométrio pode disseminar-
se por quatro mecanismos: extensão directa, via linfá-
tica, via transtubar e via hematogénea6.

eSTaDiameNTo

A sobrevida a longo prazo das doentes com cancro do 
endométrio está fortemente relacionada com o estadio 
da doença no momento do diagnóstico. De facto, a so-
brevida aos 5 anos para tumores coninados ao útero é 
de cerca de 80%, mas diminui para cerca de 40% nos 
tumores com invasão da serosa, trompas de Falópio 
ou ovário7. Até 1988, o estadiamento do cancro do 
endométrio era feito clinicamente (Quadro V). Esta 

Adaptado de Morrow CP, Bundy BN, Kumar RT et al. Gynecol Oncol 1991; 40:55

Quadro III. Taxa de recorrência de carcinoma endometrial no estadio I cirúrgico

Adaptado de Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN, et al. Cancer 1987; 60 (8 Suppl):2035

Quadro IV. Incidência de metastização ganglionar pélvica e paraaórtica no estadio I de cancro do endométrio

forma de estadiamento tinha como base a realização 
de biópsia fraccionada do endométrio, o tamanho da 
cavidade uterina e o exame físico da doente. O es-
tadiamento clínico foi sendo abandonado, conforme 
surgiam novos dados acerca da importância de outros 
factores como a invasão do miométrio e eram revela-
dos resultados de estudos favoráveis à realização de 
estadiamento cirúrgico. Em 1988, a FIGO (Federação 
Internacional de Ginecologia e Obstetrícia) reconhe-
ceu as limitações do estadiamento clínico e aprovou 
um novo paradigma no estadiamento do cancro do 
endométrio, recomendando que fosse realizado cirur-
gicamente8 (Quadro VI).

O estadiamento cirúrgico completo inclui a rea-
lização de citologia de lavados peritoneais, biópsia 
de lesões suspeitas (intra ou retroperitoneais), histe-
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* FIGO: Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Adaptado de FIGO. Classiication and staging of malignant tumors 
in the female pelvis. Int J Gynecol Obstet. 1971;9:172-75.

Quadro V. Estadiamento clínico da FIGO para o carcinoma do endométrio (1971)

* FIGO: Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Adaptado de AJCC Cancer Staging Manual, Sixth Edition (2002), 
publicado por Springer- Verlag New York, Inc.

Quadro VI. Estadiamento cirúrgico da FIGO para o carcinoma do endométrio (1988)
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rectomia total extrafascial, anexectomia bilateral e 
linfadenectomia pélvica e para-aórtica8. Constituem 
uma excepção à necessidade de realização de esta-
diamento cirúrgico, as doentes com alto risco de mor-
talidade ou morbilidade cirúrgicas, muitas vezes por 
co-morbilidades associadas, e as doentes com com-
provação histológica de iniltração dos paramétrios, 
metástases vaginais extensas ou invasão da bexiga e/
ou recto9. As doentes com contra-indicação cirúrgica 
por patologia médica associada, poderão ser tratadas 
com radioterapia, embora com resultados inferiores. 
Nestes casos utilizar-se-á o estadiamento clínico da 
FIGO de 197110 (Quadro V).

Em doentes com doença avançada, vários estudos 
demonstraram benefício na sobrevida com a realiza-
ção de cirurgia de máxima redução tumoral. Enquan-
to se aguarda o resultado de futuros estudos prospec-
tivos, dever-se-á fazer o esforço cirúrgico de máxima 
remoção de tumor9.

De referir que os adenocarcinomas endometriais de 
tipo seroso ou de células claras podem desenvolver-
se em endométrios atróicos, tendo como precursor 
conhecido o carcinoma intra-epitelial do endométrio 
e não a hiperplasia endometrial. Os adenocarcinomas 
serosos podem ser multifocais e apresentarem doença 
à distância sem invasão miometrial. Por essa razão, 
o estadiamento deste tipo de tumores é idêntico ao 
cancro do ovário, devendo complementar-se com a 
realização de omentectomia, biópsias peritoneais 
múltiplas e citologia das cúpulas diafragmáticas9.

O estadiamento cirúrgico permite uma melhor de-
terminação da extensão da doença e associa-se a cla-
ro benefício terapêutico e prognóstico nas mulheres 
com cancro do endométrio. De facto, vários autores 
demonstraram a melhoria da sobrevida obtida com a 
realização de estadiamento cirúrgico11,12,13,14.

ciToloGia PeriToNeal

Logo após a abertura da cavidade abdominal, deve-
rá proceder-se à colheita de líquido peritoneal para 
estudo citológico. Entre 12 a 15% das doentes sub-
metidas a estadiamento cirúrgico do cancro do endo-
métrio terão citologia peritoneal positiva, ocorrendo 
mais frequentemente nos casos de doença avançada 

(extra-uterina)31. No entanto, o signiicado da pre-
sença de lavados peritoneais positivos isoladamente 
(na ausência de outro foco de doença extra-uterina), 
estadio IIIA1, é pouco claro e não é consensual o seu 
signiicado clínico. Apesar de na maioria dos estudos, 
a citologia peritoneal positiva isolada se ter revelado 
como um factor com pouca capacidade de inluenciar 
o prognóstico, os resultados são controversos. Kador 
e col32 concluíram que a citologia peritoneal positiva 
não inluencia adversamente a sobrevida no caso de 
doença localizada ao útero, mas apenas nos casos de 
doença disseminada aos anexos, peritoneu ou nódu-
los linfáticos. Estes dados sugerem que nem todas as 
células neoplásicas evidenciam capacidade de cresci-
mento autónomo na cavidade peritoneal. Pelo contrá-
rio, havrilesky e col33, num estudo alargado, referi-
ram que as doentes nos estadios IIIA1 e IIIA2 tinham 
taxas de sobrevida global e livre de doença idênticas. 
Na análise multivariada deste estudo, a citologia pe-
ritoneal positiva revelou-se um factor preditivo inde-
pendente de menor sobrevida global e livre de doença. 
Apesar de ser um assunto controverso, uma citologia 
peritoneal positiva isolada parece constituir um factor 
de risco para ocorrência de metastização à distância, 
pelo que a terapêutica adjuvante deve ser individua-
lizada e discutida com a doente apesar de não haver 
estudos prospectivos que comprovem o benefício do 
tratamento adjuvante34.

bióPSia De leSõeS SUSPeiTaS

Durante a cirurgia de estadiamento, toda a cavidade 
abdominal deve ser cuidadosamente inspeccionada e 
qualquer lesão suspeita (intra ou retroperitoneal) deve 
ser biopsada.

HiSTerecTomia ToTal exTrafaScial

Após a realização de citologia peritoneal e biópsia 
de qualquer lesão suspeita, deverá ser realizada his-
terectomia total extrafascial. Após a histerectomia, 
podemos proceder à abertura da peça operatória e seu 
exame macroscópico para avaliação da extensão do 
tumor e profundidade de invasão no miométrio. O 
objectivo desta análise macroscópica seria dirigir a 
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nossa decisão no sentido de completar o estadiamento 
cirúrgico com a linfadenectomia ou, pelo contrário, 
dispensar a sua realização. um estudo multicêntrico 
que incluiu 403 mulheres demonstrou que esta ava-
liação macroscópica na sala operatória apresenta uma 
sensibilidade, especiicidade, valor preditivo positivo 
e valor preditivo negativo, para invasão miometrial 
superior a 50%, de 73%, 93%, 85% e 86%, respecti-
vamente15. A baixa sensibilidade desta técnica levou 
os autores a airmarem que a sua realização tem pouca 
utilidade na decisão de realizar linfadenectomia, no 
caso de a opção ser a sua dispensa em tumores endo-
metrióides G1 ou G2, até ao estadio Ib. A realização 
de biópsia extemporânea fornece resultados adicio-
nais, embora os estudos comparativos entre biópsia 
extemporânea e resultado anatomopatológico inal 
não tenham revelado, com consistência, altos níveis 
de concordância, principalmente nos casos de estadio 
e grau de diferenciação precoces16,17,18,19,20. Tem sido 
apontada a importância deste tipo de avaliação ser 
realizada por anatomopatologistas especializados na 
área ginecológica, o que melhora, signiicativamente 
os níveis de concordância obtidos21.

O uso da laparoscopia para estadiamento do can-
cro endometrial propicia melhores resultados peri-
operatórios com idêntica eicácia no tratamento em 
relação com a laparotomia. Em 2008 foi publicada 
uma revisão de estudos randomizados22 que incluiu 
mulheres com cancro do endométrio submetidas a es-
tadiamento cirúrgico completo, comparando os resul-
tados para diferentes abordagens cirúrgicas: laparoto-
mia, vaginal assistida por laparoscopia e totalmente 
laparoscópica. As técnicas laparoscópicas associa-
ram-se a menor taxa de complicações intra e pós-ope-
ratórias, menores perdas hemáticas, menor tempo de 
internamento e menor absentismo laboral. O número 
de gânglios linfáticos ressecados, bem como as taxas 
de sobrevida global e tempo livre de doença foram 
semelhantes nos diferentes grupos. Actualmente, está 
a decorrer um grande estudo randomizado, orienta-
do pelo Gynecology Oncology Group, comparando 
a laparoscopia com a laparotomia para estadiamento 
do cancro do endométrio. Os resultados a divulgar 
poderão clariicar o papel das técnicas minimamente 
invasivas no estadiamento e tratamento deste tipo de 

cancro. Alguns autores23,24 defendem que, no caso de 
se optar por técnicas endoscópicas, dever-se-á evitar 
a disseminação de células malignas para a cavidade 
peritoneal e vagina, através de simples cuidados ci-
rúrgicos como a laqueação tubar no início da cirurgia 
e a não utilização de manipuladores vaginais. Pelo 
mesmo motivo, não deverá ser utilizado o morcela-
dor uterino, pelo que no caso de úteros de grandes 
dimensões, que não permitam a sua remoção por via 
vaginal, deveremos optar pela realização de histerec-
tomia por via abdominal.

aNexecTomia bilaTeral

A realização de anexectomia bilateral deve fazer par-
te integrante do estadiamento cirúrgico do cancro do 
endométrio para excluir a presença de micrometás-
tases ou de um tumor síncrono anexial. Pretende-se, 
igualmente, com a remoção dos ovários inibir a pro-
dução de estrogéneos. No entanto, alguns autores25,26 

sugeriram que a preservação ovárica pode ser aceitá-
vel em mulheres jovens, devidamente esclarecidas e 
com baixo risco de malignidade nos anexos (doença 
limitada ao útero e com estadio e grau de diferencia-
ção baixos). A possibilidade de preservação ovárica 
tem sido amplamente discutida e pode ser uma opção, 
mas em casos muito seleccionados, atendendo ao fac-
to de haver um risco relativamente alto de tumor sín-
crono do ovário. De facto, até 5% das mulheres com 
cancro do endométrio apresentam um tumor síncrono 
do ovário e até 10% das que têm cancro do ovário 
apresentam um tumor síncrono do endométrio27,28. O 
risco de tumor síncrono no ovário é, ainda, superior 
nas mulheres com cancro do endométrio em idade 
pré-menopáusica (5 a 29%)29. Devemos suspeitar de 
doença metastática no ovário (em vez de tumor sín-
crono) no caso do tumor ovárico ser pequeno, bilate-
ral, multinodular, com implantes supericiais ou com 
invasão angiolinfática do córtex30.

liNfaDeNecTomia

A incidência de metástases em gânglios pélvicos e pa-
ra-aórticos é directamente proporcional à profundida-
de de invasão miometrial e ao grau de diferenciação, 
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sendo, portanto, maior nas doentes com cancros pou-
co diferenciados e profundamente invadidos (Quadro 
V). Na ausência de invasão do miométrio, diicilmente 
haverá metastização linfática. As doentes com nódu-
los linfáticos metastizados têm alto risco de recidiva, 
o que justiica terapêuticas adjuvantes. Na verdade, 
um dos mais importantes factores de prognóstico é a 
presença ou ausência de doença extra-uterina, prin-
cipalmente nas cadeias ganglionares pélvica e para-
aórtica (Figura 1). Neste sentido, a linfadenectomia 
pélvica (Figura 2) e para-aórtica é essencial para o es-
tadiamento completo do cancro do endométrio, tendo 
sido demonstrado o seu valor diagnóstico e terapêuti-
co. Vários autores demonstraram que a sua realização 
se associa a melhoria na sobrevida35. No entanto, não 
é consensual a sua realização sistemática, nem a sua 
extensão. Na verdade, não foram deinidas linhas de 
orientação precisas para a necessidade de realização 
de linfadenectomia. Os vários algoritmos encontrados 
para estadiamento e tratamento do cancro do endomé-

trio relectem a diversidade de estratégias adoptadas 
por vários autores e instituições acerca da realização 
de linfadenectomia. Várias questões têm sido deba-
tidas: devemos fazer linfadenectomia em todos os 
casos, mesmo em tumores G1 nos estadios precoces 
IA e IB? Devemos fazer linfadenectomia selectiva 
ou completa? Em relação à sua extensão, devemos 
incluir sempre as cadeias ganglionares para-aórticas 
e em caso airmativo deve ser infra-mesentérica ou 
infra-renal? Qual o papel da avaliação pré-operatória 
nesta decisão? Qual o valor da pesquisa do gânglio 
sentinela? Que repercussão terá no tratamento adju-
vante a instituir? Estas interrogações e dúvidas têm 
provocado muita controvérsia acerca da importância
da determinação do envolvimento ganglionar e seu 
impacto nos resultados obtidos. É controversa a dei-
nição do subgrupo de doentes que, realmente, benei-
ciarão do estadiamento cirúrgico e qual a magnitude 
deste benefício.

Muitos têm sido os autores a defenderem a rea-
lização de linfadenectomia sistemática, argumentan-
do que as formas de avaliação pré e intra-operatórias 
(cadeias ganglionares, grau de diferenciação tumoral, 
invasão miometrial) não têm sensibilidade suicien-
te para determinar o risco de invasão ganglionar, não 
sendo, portanto, possível identiicar com segurança 
as doentes que poderiam dispensar o estadiamento 
cirúrgico completo36,37. No cancro do endométrio, 
aproximadamente 50% das metástases localizadas 
nos nódulos linfáticos têm diâmetro inferior a 1cm. A 
tomograia computorizada (TC) fornece uma má ava-
liação da invasão do miométrio, tem fraco valor como 
predictor do envolvimento ganglionar e cervical e ra-
ramente altera a conduta clínica38,39. A ressonância 
magnética nuclear (RMN), na avaliação da profun-
didade de invasão miometrial, tem sensibilidade, va-
lor preditivo positivo e eicácia não suicientes para 
suportar decisões clínicas40. Num estudo de 2006, 
Nakao e al41 airmaram que a RMN tem valor prediti-
vo negativo para invasão miometrial de apenas 40%, 
concluindo que não deve ser utilizada para selecção 
das doentes que deverão ser submetidas a linfadenec-
tomia. A PET (Positron Emission Tomography) tem 
apenas moderada sensibilidade na detecção de metás-
tases ganglionares e não pode substituir a realização 

Figura 1. Principais cadeias ganglionares implicadas no cancro 
do endométrio
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de linfadenectomia42. Em termos laboratoriais, sabe-
se que o marcador tumoral CA-125, quando elevado, 
é o melhor factor preditivo de disseminação extra-
uterina43. No entanto, também não pode substituir o 
estadiamento cirúrgico, pois apresenta baixa sensibi-
lidade para detecção de doença extra-uterina, princi-
palmente nos estadios precoces (15% para o estadio I). 
A diminuição do cut-off a utilizar (20 u/ml em vez de 
35u/ml) aumentaria a sensibilidade, mas diminuiria 
a especiicidade, pelo que não há consenso acerca do 
valor a utilizar44. Intra-operatoriamente, também não 
há métodos para deinir as doentes que, com seguran-
ça, podem dispensar a realização de linfadenectomia. 
Como referido anteriormente, cerca de 50% das me-
tástases ganglionares têm menos de 1cm de diâmetro, 
pelo que a inspecção e palpação das cadeias ganglio-
nares retroperitoneais não permitem excluir a presen-
ça de metastização ganglionar. O exame macroscó-
pico da peça de histerectomia tem uma sensibilidade 
e valor preditivo negativo de, respectivamente, 73% 
e 86% para invasão miometrial superior a 50%, pelo 
que a sua realização tem pouca utilidade na decisão 
de realizar linfadenectomia, no caso de a opção ser a 

sua dispensa em tumores endometrióides G1 ou G2, 
até ao estadio IB15. A realização de biópsia extempo-
rânea fornece resultados adicionais, embora tenham 
sido demonstrados problemas de concordância entre 
biópsia extemporânea e resultado anatomopatológico 
inal. Desta forma, e segundo estes autores, na au-
sência de testes pré-operatórios ou intra-operatórios 
válidos, o estadiamento cirúrgico permanece como o 
método mais eicaz de determinar a verdadeira exten-
são da doença45. Ben-Shachar, num estudo publicado 
em 2005, foi um dos autores a advogar a realização 
de linfadenectomia sistemática37. Este estudo incluiu 
181 mulheres com adenocarcinoma do endométrio G1 
em que 82% izeram estadiamento cirúrgico comple-
to. Nestas doentes com estadiamento cirúrgico, houve 
complicações cirúrgicas em 3,2% dos casos. Em 19% 
das mulheres houve re-estadiamento com agravamen-
to do estadio, 4,4% apresentavam envolvimento gan-
glionar e em 26% foram identiicados factores uterinos 
de alto risco (invasão miometrial superior a 50%, G3, 
tipos histológicos de alto risco ou envolvimento cervi-
cal). Este autor conclui que em mulheres com cancro 
do endométrio G1, o estadiamento cirúrgico pode alte-

Figura 2. Linfadenectomia pélvica
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rar a abordagem pós-operatória e que omitir a sua reali-
zação condicionará casos de tratamento pós-operatório 
inapropriado. Não foram apresentados resultados refe-
rentes ao impacto na alteração da sobrevida.

Nos últimos anos, têm surgido várias publicações 
tentando identiicar um subgrupo de doentes com 
cancro do endométrio que não necessitariam de esta-
diamento cirúrgico completo, nomeadamente da rea-
lização de linfadenectomia. As doentes com tumores 
bem diferenciados no estadio IA ou IB têm um risco 
de metastização ganglionar de apenas 3 a 5% (Quadro 
IV) e uma sobrevida aos 5 anos com a realização de 
histerectomia total com anexectomia bilateral isolada 
superior a 90% (Quadro II). Os actuais defensores da 
não realização de linfadenectomia nos estadios pre-
coces de cancro do endométrio alegam que, nestas 
doentes, a morbilidade associada à sua realização é 
signiicativa, enquanto as taxas de sobrevida global e 
livre de doença são idênticas. De facto, a realização de 
linfadenectomia aumenta o tempo operatório, 8% das 
mulheres necessitarão de transfusão sanguínea, 3% 
desenvolverão linfedema e 1 a 5% linfocelo. Quanto 
à ineicácia dos meios pré-operatórios e intra-opera-
tórios na predição do risco de doença extra-uterina, 
estes autores referem que a questão relevante não é a 
simples constatação de que cerca de 19% das doentes 
sofrerão agravamento do risco, mas em que propor-
ção de doentes de baixo risco este re-estadiamento 
terá impacto na estratégia de tratamento adjuvante ou 
na taxa de sobrevida. Por exemplo, se a realização 
de estadiamento cirúrgico alterar um tumor endome-
trióide coninado à metade interna do miométrio de 
G1 para G2, não alterará signiicativamente o risco 
de doença extra-uterina, nem a estratégia de não rea-
lização de radioterapia adjuvante. Num estudo que in-
cluiu 482 doentes com adenocarcinoma do endomé-
trio G1, o estudo anatomopatológico inal agravou o 
grau do tumor deinido pelo estudo extemporâneo em 
15% dos casos, mas em apenas 1% deles para grau 
superior a G231. Pelos motivos expostos, estes autores 
referem que nas doentes de baixo risco de envolvi-
mento ganglionar, estadio I, a morbilidade associada 
à linfadenectomia supera os benefícios31. um estudo 
observacional, de mulheres com adenocarcinoma en-
dometrióide do endométrio comparou os resultados 

de 12333 mulheres estadiadas cirurgicamente com 
realização de linfadenectomia e 27063 mulheres esta-
diadas cirurgicamente sem realização de linfadenec-
tomia. Os autores concluíram que nas doentes de alto 
risco e risco intermédio (Estádio IB-G3, Estádio IC; 
II, III e IV – qualquer G) há melhoria na sobrevida, 
ao contrário dos grupos de bom prognóstico (estadio 
I-G1eG2) em que não houve benefício35.

um número crescente de autores vem, assim, de-
fendendo que poderá não ser necessária a realização 
de linfadenectomia sistemática em doentes de bai-
xo risco de disseminação linfática, nomeadamente 
no subgrupo de doentes que preenche as seguintes 
condições: adenocarcinoma endometrióide, estadio 
IA ou IB, tumor G1 ou G2, inferior a 2cm de diâ-
metro que não preencha a totalidade da cavidade e 
sem nódulos linfáticos palpáveis45,46. Estas doentes, 
aquando da cirurgia, são consideradas de baixo ris-
co e, apesar da relativa ineicácia dos métodos pré e 
intraoperatórios na avaliação do risco, os benefícios 
obtidos com o estudo dos gânglios linfáticos através 
da linfadenectomia são negligenciáveis. A incidên-
cia de complicações sérias com o estadiamento ci-
rúrgico completo é de 6 a 7%, pelo que não parece 
justiicável a realização de linfadenectomia ou de ra-
dioterapia adjuvante neste grupo de doentes45. É im-
portante referir que se deve proceder à realização de 
linfadenectomia nos casos de doentes com adenopa-
tias palpáveis, pelo que a inspecção e palpação das 
cadeias ganglionares continuaria a ser obrigatória. 
A avaliação da invasão e do grau de diferenciação 
do tumor faz-se através de estudo extemporâneo da 
peça de histerectomia47. Num estudo prospectivo re-
cente, realizado na Mayo Clinic46, os autores referem 
não incluir a linfadenectomia no estadiamento cirúr-
gico deste subgrupo de doentes, baseados na análi-
se de 915 doentes tratadas na sua instituição entre 
1984 e 1996. Neste estudo, 112 doentes preenchiam 
as condições para dispensa da linfadenectomia. No 
entanto, em 22 casos foi realizada por adenopatia 
palpável, por hábito do cirurgião ou porque a dis-
secção foi realizada antes de se ter conhecimento do 
resultado do estudo extemporâneo da peça operató-
ria. Em nenhum destes casos, se identiicou envolvi-
mento ganglionar, conirmando a pouca ou nenhuma 
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utilidade da linfadenectomia neste grupo de doentes 
de baixo risco de doença extra-uterina.

As condições discriminadas a seguir, são indicati-
vas de alto risco de metastização ganglionar, mesmo 
em tumores no estadio I, pelo que se deverá proceder 
a linfadenectomia pélvica e para-aórtica: tumores se-
rosos, células claras ou G3, invasão tumoral superior 
a 50% da espessura do miométrio, tumores superiores 
a 2cm de diâmetro ou que preenchem a totalidade da 
cavidade endometrial e a existência de nódulos palpá-
veis nas cadeias ganglionares.

A pesquisa do gânglio sentinela poderia ajudar na 
identiicação das doentes com envolvimento ganglio-
nar e, portanto, com necessidade de linfadenectomia. 
Trata-se de um técnica aprovada e correntemente uti-
lizada para o cancro da mama, melanoma e cancro do 
pénis e que se encontra em fase inicial de investigação 
no cancro do endométrio. O melhor local de injecção 
do produto radioactivo não está deinido, tendo sido 
descritas várias técnicas: cervical, miometrial e en-
dometrial guiada por histeroscopia48. São necessários 
mais estudos que comprovem a sua utilidade e qual o 
melhor local de injecção do produto radioactivo, pelo 
que a sua utilização, actualmente, se limita a estudos 
de investigação.

Existe, ainda, controvérsia acerca da melhor atitude 
aquando da realização de linfadenectomia: selectiva 
ou completa. No passado, a linfadenectomia selectiva 
foi apontada como uma alternativa válida à linfade-
nectomia completa, por fornecer informação acerca do 
envolvimento ganglionar, minimizando a morbilidade 
inerente à realização da linfadenectomia. Apesar da 
maior morbilidade associada à linfadenectomia com-
pleta, esta permite um estadiamento mais idedigno, 
uma melhor programação da extensão da radioterapia 
adjuvante, a obtenção de maior redução tumoral nas 
doentes com metástases ganglionares e, consequente-
mente, melhores resultados diagnósticos e terapêuti-
cos. Por estas razões, actualmente, é o procedimento 
de escolha, embora não existam estudos randomiza-
dos que comparem as duas atitudes31. Vários estudos 
retrospectivos referem diminuição das recorrências 
com a linfadenectomia completa em doentes com nó-
dulos positivos49. um outro estudo refere que a ex-
tensão da linfadenectomia é um factor de prognóstico 

importante para a sobrevida nos tumores endometriói-
des de intermédio e alto risco35. Pelo exposto, sugere-
se a realização de linfadenectomia pélvica completa 
com extensão aos gânglios para-aórticos em vez de 
biópsias ganglionares selectivas31.

Sabendo, então, que a linfadenectomia no estadia-
mento cirúrgico do cancro do endométrio pode ser 
dispensada nos estadios precoces (conforme analisa-
do anteriormente) e nos restantes casos deve ser com-
pleta e não selectiva, devemos relectir sobre qual o 
grau de extensão que devemos realizar. Devemos in-
cluir as cadeias ganglionares para-aórticas e, em caso 
airmativo, o seu limite superior deve ser a artéria me-
sentérica inferior ou os vasos renais? Embora alguns 
dados sugiram que a linfadenectomia para-aórtica 
pode ser evitada nos casos de mulheres com gânglios 
pélvicos negativos, actualmente, esta tendência não 
pode ser aceite como apropriada50. Num estudo pros-
pectivo, randomizado, publicado em 2008, Mariani e 
col incluíram 422 doentes com cancro do endomé-
trio46. Em 281 foi realizada linfadenectomia pélvi-
ca e para-aórtica no estadiamento cirúrgico, pois não 
obedeciam aos critérios de dispensa descritos ante-
riormente. Destas 281 doentes submetidas a linfade-
nectomia, 63 (22%) tinham metastização ganglionar, 
das quais 62% tinham gânglios para-aórticos positivos 
(39 doentes) e 16% (10 doentes) tinham metastização 
para-aórtica isolada (gânglios pélvicos negativos), o 
que levou os autores a referir a importância da linfa-
denectomia para-aórtica na deinição da extensão da 
doença e da estratégia de terapêutica adjuvante. De 
facto, baseados nestes resultados, os autores referem 
que uma abordagem terapêutica baseada na realiza-
ção de histerectomia total com anexectomia bilateral 
seguida de radioterapia pélvica não é suiciente para 
a maioria das doentes que têm metastização linfática, 
devido à grande probabilidade de coexistência de me-
tastização na área para-aórtica. Das 39 doentes com 
gânglio para-aórticos positivos, em 26 foi possível 
saber o local de metastização relativo à artéria me-
sentérica inferior: 77% das doentes com metastização 
para-aórtica tinham gânglios metastáticos acima da 
artéria mesentérica inferior. Das mulheres com gân-
glios afectados acima da artéria mesentérica inferior, 
60% tinham gânglios homolaterais negativos abaixo 
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da artéria mesentérica inferior e 71% tinham gânglios 
homolaterais negativos na região da artéria ilíaca co-
mum. um outro dado interessante deste estudo é que 
das doentes com gânglios para-aórticos positivos, em 
28% houve envolvimento metastático dos vasos ovári-
cos ou tecido celular circundante. Os autores comen-
tam que linfadenectomias para-aórticas realizadas, por 
rotina, apenas até à artéria mesentérica inferior deixa-
rão escapar 38% a 46% das doentes com nódulos para-
aórticos positivos, devido à alta taxa de envolvimen-
to isolado acima da artéria mesentérica inferior. 63% 
das doentes com gânglios positivos abaixo da artéria 
mesentérica inferior, também terão gânglios positivos 
acima desta artéria. Desta forma, concluem os autores, 
a análise do território ganglionar entre a artéria mesen-
térica inferior e os vasos renais é muito importante para 
o conhecimento da extensão da doença e para a tera-
pêutica completa das doentes46.

Em Dezembro de 2008, Panici e col. publicaram 
um estudo randomizado, realizado em vários hospitais 
de Itália, onde são incluídas 514 doentes com carcino-
ma do endométrio51. Foram excluídas as doentes no es-
tádio IAG1 e IBG1. Realizaram linfadenectomias pél-
vicas em 264 doentes com uma média de 20 nódulos/
doente e em 250 não realizaram linfadenectomia. Os 
autores concluem que a linfadenectomia pélvica não 
teve qualquer impacto da sobrevida, que aumentou o 
tempo da cirurgia e internamento, e que os linfedemas 
e linfocelos foram mais frequentes no grupo que fez 
linfadenectomia. Em Janeiro de 2009 foi publicado 
o estudo ASTEC (A Study in the Treatment of Endo-

metrial Cancer)52 envolveu 1373 mulheres com do-
ença limitada ao corpo do útero, independentemente 
do grupo de risco de prognóstico, que foram divididas 
em dois grupos randomizados: um grupo foi orientado 
para a realização de cirurgia convencional e o outro 
para cirurgia com linfadenectomia pélvica. Os autores 
concluíram que as taxas de sobrevida (87% no grupo 
da cirurgia convencional vs 85% no grupo da cirurgia 
com linfadenectomia pélvica) e de intervalo livre de 
doença, aos três anos, foram idênticas nos dois grupos, 
pelo que a realização de linfadenectomia pélvica não 
acrescentou benefício em termos de sobrevida.

Note-se que ambos os trabalhos incluíram doentes 
de prognóstico favorável (no grupo italiano IAG2 e 

IBG2; no ASTEC IAG1eG2, IBG1eG2). Em qual-
quer dos dois trabalhos não foi realizada linfadenec-
tomia lomboartica, o que é limitativo das suas conclu-
sões, na medida em que icaram sem avaliação cerca 
de 20% das doentes que apresentam exclusivamente 
metastização a esse nível, como o demonstra o traba-
lho de Mariani e col.

coNclUSão

Em 1998, a FIGO reconheceu as limitações do es-
tadiamento clínico do cancro do endométrio e reco-
mendou o estadiamento cirúrgico. No entanto, não 
foram deinidas orientações precisas para a avaliação 
da disseminação linfática. Passadas duas décadas, 
assistimos a várias formas de estadiamento e trata-
mento nas diferentes instituições, sendo o tema mais 
controverso, a avaliação da necessidade e extensão da 
linfadenectomia a realizar concomitantemente com a 
histerectomia e anexectomia bilateral. Os objectivos 
a alcançar deverão ser a minimização do tratamento 
excessivo, identiicando as doentes que não necessi-
tam de linfadenectomia ou radioterapia, assim como a 
minimização do tratamento inadequado, identiican-
do as doentes que beneiciarão com um ou ambos os 
métodos. Está identiicado um subgrupo de doentes 
que não beneicia da realização de linfadenectomia 
(adenocarcinoma endometrióide, estadio IA ou IB, 
tumor G1 ou G2, inferior a 2cm de diâmetro que não 
preencha a totalidade da cavidade e sem nódulos lin-
fáticos palpáveis). Inversamente, segundo alguns au-
tores, as restantes são candidatas para estadiamento 
cirúrgico completo, pelo que deverão ser submetidas 
a linfadenectomia completa pélvica e para-aórtica, 
devendo esta última ser alargada até ao território dos 
vasos renais. Só esta abordagem permite a determi-
nação completa de extensão da doença, assim como 
do tipo e extensão da terapêutica adjuvante46. No 
entanto, este tipo de abordagem não é consensual e 
não beneicia claramente as doentes, até porque não 
temos terapêuticas adjuvantes eicazes para os vários 
grupos de risco. Os dois estudos randomizados mais 
recentes que avaliaram o valor terapêutico da linfa-
denectomia pélvica no cancro do endométrio e que 
veriicam resultados comparáveis nos grupos com e 
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sem realização de linfadenectomia, em termos de taxa 
de sobrevida global e livre de doença, sem claro bene-
fício para as doentes, pode ser objecto de critica por-
que o seu desenho não é isento de eventuais viezes, 
mas não nos obrigam a não realizar a linfadenectomia 
sistemática51,52. Vários autores advogam que perante 
estes resultados não existe evidência actual que com-
prove o valor terapêutico da linfadenectomia no can-
cro do endométrio, apesar de reconhecer o seu valor 
no estadiamento da doença35,51-53.

De facto, apesar de passadas duas décadas após a 
recomendação da FIGO para que o estadiamento do 
cancro do endométrio passasse a ser cirúrgico, este 
tema não é totalmente consensual. As formas de ac-
tuação estão dependentes da ilosoia do cirurgião, do 
tipo corporal da doente e co-morbilidades associadas. 
Espera-se que a discussão acerca deste tema, alicerça-
da em resultados de futuros estudos investigacionais, 
possa conduzir à deinição de orientações mais pre-
cisas e universais. Desta forma será mais exequível 
a comparação de resultados entre diferentes centros, 
indispensável à deinição da forma de estadiamento 
mais adequada para o cancro do endométrio.
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