
1. CANCRO DO COLO UTERINO

1.1 INTRODUÇÃO

Em todo o mundo, o cancro cervical é o 2.o 

cancro mais frequente no sexo feminino e 

representa cerca de 10% de todos os can-

cros na mulher. Em 2002 foram estimados 

493.000 novos casos de cancro cervical in-

vasivo, dos quais 83% foram diagnosticados 

em países subdesenvolvidos1.

As regiões geográficas de mais alto risco in-

cluem o sudoeste e este de África, América 

Central e Caraíbas, onde a incidência anual 

excede os 30/100.000 habitantes. Todos os 

anos se esperam cerca de 273.000 mortes 

por cancro cervical, das quais aproximada-

mente ¾ ocorrem em países em desenvol-

vimento2.

A incidência e mortalidade geralmente es-

tão correlacionadas. Algumas regiões, como 

a África, apresentam níveis de mortalidade 

anormalmente altas. Menos de 50% das mu-

lheres diagnosticadas com cancro cervical, 

em países subdesenvolvidos, sobrevivem 

para além de cinco anos, e muitas vítimas 

são multíparas em idade fértil. Em contraste, 

a sobrevivência aos cinco anos em países de-

senvolvidos é de cerca de 66%1.

Em Portugal a incidência é de 13 a 14 ca-

sos/100.000 mulheres, ocorrendo quase 

1.000 novos casos por ano, sendo que o nú-

mero de mortos/ano por esta doença é de 

cerca de 350 casos3.

Nos anos 90, a epidemiologia e a biologia 

molecular estabeleceram uma relação causal 

entre a infecção persistente pelo papiloma 

vírus humano (HPV) de alto risco e o cancro 

cervical, tornando-se no 1.o cancro que tem 

sempre como causa necessária, embora não 

suficiente, um agente infeccioso4.

Este facto conduziu ao aparecimento recen-

te de vacinas profilácticas, dirigidas contra 

a infecção pelos HPV de alto risco 16 e 18, 

responsáveis por cerca de 70-75% dos car-

cinomas cervicais. Os excelentes resultados 

de eficácia obtidos por estas vacinas em en-

saios clínicos, trazem a perspectiva de uma 

prevenção primária desta doença, que terá 

repercussões a médio e longo prazo na in-

cidência e mortalidade desta doença, caso a 

taxa de cobertura da vacina seja adequada 

e se mantenham os métodos de rastreio se-

cundários já existentes5. 

1.2. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico precoce de cancro cervical 

pode ser difícil por três factores: a frequente 

natureza assintomática da doença num es-

tádio precoce; a origem de alguns tumores 

dentro do canal cervical ou por trás do epi-

télio do ectocérvix, tornando a sua visualiza-

ção impossível com o espéculo; e a frequên-

cia de citologias falsas negativas, mesmo em 

mulheres regularmente rastreadas.

A hemorragia vaginal anormal é o sintoma 

mais comum de apresentação do cancro 

cervical invasivo. Em mulheres sexualmen-

te activas, apresenta-se habitualmente na 

forma de coitorragias, mas também pode 

surgir uma hemorragia intermenstrual ou 
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pós-menopáusica. Ao contrário do carci-

noma do endométrio, onde a hemorragia 

é usualmente um sinal precoce, o cancro 

cervical pode permanecer assintomático até 

um estádio avançado em mulheres sem ac-

tividade sexual. Neoplasias volumosas infec-

tam com frequência e o corrimento vaginal 

com mau cheiro pode ocorrer antes do início 

da hemorragia. Em casos avançados, a dor 

pélvica, a sensação de peso hipogástrico ou 

a sintomatologia urinária e/ou rectal podem 

ser os sintomas de apresentação. 

Muitas vezes as características da citologia 

cervical estabelecem o diagnóstico de can-

cro cervical invasivo, e a diferenciação entre 

carcinoma epidermóide e adenocarcinoma 

é quase sempre possível. No entanto, a pre-

sença de uma citologia negativa em mulhe-

res com carcinoma invasor é superior a 50%. 

Deste modo, uma citologia negativa não 

deve excluir um exame clínico minucioso 

numa mulher sintomática6.

O cérvix é um órgão de fácil acessibilidade e, 

por isso, o primeiro alerta surge muitas vezes 

numa citologia de rotina anormal ou numa 

biopsia a uma área suspeita. A colposcopia 

impõe-se diante de uma citologia anormal, 

com o objectivo de dirigir a biopsia. Uma 

conização é recomendada sempre que a 

biopsia não define com precisão a existência 

ou não de invasão, e quando há suspeita de 

neoplasia microinvasora. 

Existe controvérsia sobre a aplicação e o 

valor dos métodos de imagem na avaliação 

das doentes com cancro do colo clinica-

mente no estádio IB1 ou inferior, tais como: 

a urografia, a TC, a RM e a tomografia por 

emissão de positrões (PET). Nestas situa-

ções clínicas são considerados irrelevantes 

pela maioria dos autores, sendo apenas 

realizados com carácter opcional na pre-

sença de outros sinais ou sintomas que os 

justifiquem.

Os testes de função renal, hepático e a pes-

quisa de infecção pelo vírus da imunodefici-

ência humana (VIH) são executadas sempre 

que clinicamente indicados.

A execução sistemática de cistoscopia e 

proctoscopia são necessários para cumprir, 

de modo exemplar, o estadiamento preco-

nizado pela Federação Internacional de Gi-

necologia e Obstetrícia (FIGO), sendo reser-

vado, segundo a maioria das escolas, para 

carcinomas superiores a IB1.

1.3. ESTADIAMENTO E

EXAMES PRÉTERAPÊUTICOS

1.3.1. ESTADIAMENTO

O uso de técnicas de imagem não-invasivas 

no estadiamento do cancro cervical é um as-

sunto controverso. A FIGO limita os métodos 

de imagem ao Rx tórax, urografia endoveno-

sa e clister opaco. O estadiamento do carci-

noma do colo assenta fundamentalmente 

numa avaliação clínica. 

O estadiamento clínico é muitas vezes pou-

co adequado no sentido de definir a exten-

são da doença.

O GOG (Gynecologic Oncology Group), num 

estudo de 290 doentes submetidos a esta-

diamento cirúrgico, mostrou erros no esta-

diamento clínico em 24% das doentes classi-

ficadas no estádio IB, e em 67% das doentes 

classificadas no estádio IVA. Muitas doentes 

foram subestadiadas e os locais mais prová-

veis de metástases ocultas foram os gânglios 

pélvicos e lombo-aórticos. Outros locais foram 

os paramétrios, o peritoneu e o omento7. Cer-

ca de 10% foram hiperestadiadas, usualmente 

porque uma patologia benigna ginecológica 

coexistia com o cancro cervical, como por 

exemplo uma doença inflamatória pélvica, 

uma endometriose ou um fibromioma8.

A classificação adoptada desde 1994 pela 

FIGO é a seguinte:

— Estádio 0: carcinoma in situ ou neoplasia 

intra-epitelial cervical de grau III (CINIII).

— Estádio I: carcinoma localizado ao colo.

IA: carcinoma invasor, cujo diagnóstico 

é microscópico.

IA1: invasão do estroma ≤ 3 mm em 

profundidade e extensão ≤ 7 mm.
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IA2: invasão do estroma > 3 mm e ≤ 5 mm 

em profundidade e extensão ≤ 7 mm.

IB: lesão limitada ao colo clinicamente 

visível ou de tamanho superior a IA.

IB1: lesão limitada ao colo ≤ 4 cm.

IB2: lesão limitada ao colo > 4 cm.

— Estádio II: carcinoma para além do útero, 

mas não invade a parede pélvica ou o 1/3 

inferior da vagina.

IIA: paramétrios livres.

IIB: paramétrios invadidos.

— Estádio III: carcinoma estende-se para a 

parede pélvica ou atinge o 1/3 inferior da 

vagina. Todos os casos com hidronefrose 

são incluídos, excepto quando existem 

outras causas.

IIIA: invasão do 1/3 inferior da vagina, 

sem extensão à parede pélvica.

IIIB: extensão à parede pélvica, e/ou hi-

dronefrose, ou rim não-funcionante.

— Estádio IV: invasão para além da pelve ou 

invasão da mucosa vesical ou rectal.

IVA: invasão para órgãos adjacentes.

IVB: invasão para órgãos distantes.

Na sua última reunião o Comité de Estadia-

mento dos Carcinomas Ginecológicos da 

FIGO estabeleceu que o estádio IIA seria di-

vidido nos estádios IIA1 e IIA2, conforme a 

lesão do colo seria ≤ 4 cm ou > 4 cm9. 

A realização de uma TC e/ou RM pode aju-

dar no planeamento do tratamento, mas 

não é aceite para propósitos de estadia-

mento. Além disso, a FIGO tem sempre 

mantido que o estadiamento tem por ob-

jectivo único a comparação de resultados 

e não a orientação terapêutica. Assim, o 

estadiamento FIGO é utilizado para a es-

tratificação das doentes, sendo os achados 

obtidos pela TC, RM, PET, laparotomia e/ou 

laparoscopia utilizados para subestratificar 

opções terapêuticas.

1.3.2. EXAMES PRÉTERAPÊUTICOS

Exame clínico

Exame físico e exame ginecológico com ava-

liação dos paramétrios.

Técnicas usadas no diagnóstico

Colposcopia, biopsia, curetagem endocervi-

cal, conização.

Exames auxiliares

Urografia endovenosa (pode ser substituída 

por TC abdomino-pélvica com contraste), 

cistoscopia (dispensável nos tumores I e II 

com diâmetro ≤ 4 cm), rectossigmoidosco-

pia (dispensável nos tumores I e II com diâ-

metro ≤ 4 cm), Rx tórax, análises gerais.

Exames opcionais

Tomografia axial computorizada abdomino-

pélvica com contraste (obrigatório em todas 

as doentes candidatas a iniciar terapêutica 

com quimiorradioterapia), RM (o exame de 

eleição sempre que há dúvidas sobre envol-

vimento parametrial e quando é importante 

determinar o volume tumoral), PET, ultra-so-

nografia, cintilograma ósseo, laparoscopia, 

marcador SCC (squamous cell carcinoma).

 

Após o estadiamento clínico é necessário re-

alizar um planeamento terapêutico. Para isso 

várias técnicas de imagem têm sido usadas 

no sentido de definir a extensão da doença, 

sobretudo avaliar o estado ganglionar. 

As principais técnicas de imagens usadas 

são as que se referem em seguida.

Tomografia axial computorizada

abdomino-pélvica

Para além dos gânglios linfáticos, uma TC per-

mite avaliar o fígado, o aparelho urinário e a 

estrutura óssea. A TC detecta apenas altera-

ções no tamanho dos gânglios, consideran-

do-se positivos aqueles que apresentam o 

diâmetro superior a 1 cm. Gânglios de tama-

nho normal podem apresentar metástases 

microscópicas, contribuindo para os resulta-

dos falsos negativos, enquanto os gânglios 

aumentados por alterações inflamatórias ou 

hiperplásicas contribuem para os falsos posi-

tivos. Se considerarmos positivos os nódulos 

com diâmetros iguais ou superiores a 1,5 cm 

melhoramos a sensibilidade da técnica, com 
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uma redução na especificidade. Uma revisão 

da literatura revelou que a sensibilidade e 

a especificidade da TC eram comparáveis à 

da linfografia10. Globalmente a TC tem uma 

acuidade de 84,4%, com uma taxa de falsos 

positivos de cerca de 21% e uma frequência 

de falsos negativos de aproximadamente 

13%. Comparada com a linfografia esta téc-

nica é mais rápida, tecnicamente de mais fá-

cil execução e comporta mais informação11.

Ecografia pélvica 

Indicada quando há suspeita de patologia 

anexial12.

Ressonância magnética nuclear

É o método de imagem mais adequado para 

determinar o tamanho do tumor, grau de 

invasão do estroma, extensão aos paramé-

trios e vagina, e avaliação do estado gan-

glionar. É também o método indicado na 

avaliação de uma mulher grávida, dado que 

não apresenta risco para o feto. Na avaliação 

do estadiamento da doença, a RM tem uma 

acuidade de 90% comparada com 65% da TC 

(p < 0,005) e apresenta também uma maior 

acuidade na avaliação dos paramétrios (94 

vs 76%; p < 0,005). Ambas as modalidades 

são comparáveis na avaliação das metásta-

ses ganglionares13.

Tomografia por emissão de positrões 

Depende de alterações metabólicas das célu-

las neoplásicas, em vez de alterações anatómi-

cas. Tem o papel de mais adequadamente de-

linear a extensão da doença, particularmente 

em gânglios que não estão aumentados, e 

detectar metástases à distância em locais não 

detectáveis pelos exames de imagem mais 

convencionais. É um exame opcional, dispen-

dioso, que deve ser utilizado principalmente 

quando há necessidade de excluir metástases 

fora da pelve para planear a terapêutica ou, 

quando na suspeita de recidiva, se coloca a 

hipótese de uma cirurgia radical ou ultra-radi-

cal, para o que é necessário excluir metastiza-

ção fora da pelve14,-16.

Citologia aspirativa

Método para ser utilizado quando existe 

uma lesão ou gânglios suspeitos de doença 

metastática. A acuidade deste método es-

tende-se desde 74 a 95%. Somente um re-

sultado positivo deve ser usado como base 

para uma decisão terapêutica17,18.

Laparoscopia de estadiamento

Apesar das vantagens teóricas do estadia-

mento cirúrgico, não foram provados bene-

fícios para a doente em termos de sobrevi-

vência e intervalo livre de doença, quer por 

laparoscopia quer por laparotomia. Foi rea-

lizado um estudo randomizado em doentes 

com cancro avançado do colo. As doentes 

no braço cirúrgico foram submetidas a la-

paroscopia ou laparotomia, com avaliação 

ganglionar por via extraperitoneal. Embora 

as metástases ganglionares para aórticas 

tenham sido encontradas em 25% das do-

entes, o estudo terminou após 61 doentes 

porque uma análise interina revelou piores 

resultados no braço cirúrgico, em termos de 

intervalo livre de doença (p = 0,003) e sobre-

vivência global (p = 0,024)19.

1.4. TRATAMENTO PRIMÁRIO

O tratamento primário do carcinoma do colo 

nos estádios iniciais é feito quer pela cirur-

gia, quer pela radioterapia. 

Existe hoje consenso, após resultados de 

vários ensaios clínicos randomizados, que a 

quimiorradioterapia concomitante deve ser 

o tratamento de escolha para os estádios IIB, 

III e IVA19. O mesmo consenso alargado exis-

te quanto ao emprego da cirurgia, no trata-

mento dos carcinomas no estádio IA, IB1 e 

IIA com lesão igual ou inferior a 4 cm.

Nas mulheres que pretendem manter a 

fertilidade, o tratamento poderá consistir 

apenas numa conização no estádio IA1 e na 

traquelectomia radical com linfadenectomia 

pélvica no Estádio IA2 e IB1 com lesão ≤ 1 

cm. Todos os outros casos com indicação ci-

rúrgica como tratamento primário devem 
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realizar uma histerectomia radical com linfa-

denectomia pélvica.

1.4.1.CARCINOMA MICROINVASOR

 ESTÁDIOS IA1 E IA2

O diagnóstico e tratamento do microcarci-

noma do colo do útero têm sido sujeitos a 

intenso debate, desde que o termo foi intro-

duzido por Mestwerdt em 194720.

Só em 1995 a FIGO estabeleceu de modo mais 

preciso os critérios necessários para classificar 

um carcinoma do colo como microinvasor (es-

tádio IA). O estádio IA1 é um tumor cuja inva-

são não ultrapassa os 3 mm em profundidade, 

e o estádio IA2 aquele cuja profundidade de 

invasão é superior a 3 mm mas não ultrapas-

sa os 5 mm. Em ambos os casos a dimensão 

horizontal da lesão não deve ultrapassar os 7 

mm. A invasão dos espaços vasculares não foi 

incluída como parte da definição.

Embora a invasão do estroma possa ser ob-

servada numa biopsia, um diagnóstico defi-

nitivo de microinvasão só pode ser estabele-

cido após um criterioso estudo de uma peça 

de conização (ou de histerectomia).

Os dados da literatura apontam para taxas 

de metastização ganglionar no estádio IA1, 

inferiores a 1% e casos raros de recidiva in-

vasora. Assim, este grupo de doentes pode 

ser tratado com histerectomia simples ou 

apenas conização quando está em causa a 

preservação da fertilidade.

No que diz respeito ao estádio IA2, os dados 

da literatura são relativamente escassos, refe-

rindo a maioria dos trabalhos percentagens de 

metastização ganglionar com invasão entre os 

3 e os 5 mm, não tendo em conta a dimensão 

horizontal da lesão. Neste grupo de doentes, 

a taxa de metastização é da ordem dos 7% e 

a percentagem de recidiva invasora situa-se à 

volta dos 3%. Em alguns trabalhos a taxa de 

metastização ganglionar e de recidiva está as-

sociada à invasão dos espaços vasculares21,22.

O tratamento preconizado para este gru-

po de doentes é uma histerectomia radical 

(tipo II de Piver) com linfadenectomia pél-

vica. No entanto, nas mulheres que preten-

dem manter a fertilidade, a realização de 

uma linfadenectomia pélvica após a coni-

zação, ou uma traquelectomia radical com 

linfadenectomia pélvica parece ser cada vez 

mais uma atitude válida23.

Embora o conceito de microcarcinoma esca-

moso do colo seja bem aceite, a microinvasão 

para o componente glandular é mais contro-

verso, não só pela falta de dados disponíveis, 

mas sobretudo pela dificuldade em determi-

nar a verdadeira invasão da lesão glandular.

O adenocarcinoma microinvasor do colo é 

uma entidade raramente diagnosticada. Os 

dados existentes na literatura apontam para 

que possamos adoptar um protocolo de trata-

mento idêntico ao da variedade escamosa24.

1.4.2. CARCINOMA IB2 E IIA

Não existe consenso quanto à abordagem 

terapêutica óptima para as doentes com 

carcinomas classificados no estádio IB2 e IIA 

com lesão superior a 4 cm, optando a maio-

ria dos centros por realizar tratamento com 

quimiorradioterapia, seguindo o mesmo es-

quema terapêutico usado para os estádios 

mais avançados25. Outros preconizam, des-

de que não haja suspeita de metastização 

nos gânglios lombo-aórticos ou invasão da 

parede vaginal anterior, a realização de uma 

histerectomia radical com linfadenectomia 

pélvica e realizar uma terapêutica adjuvan-

te em função dos achados cirúrgico-patoló-

gicos. Existem alguns dados científicos que 

revelam que é a abordagem que mostra me-

lhores resultados no tratamento do adeno-

carcinoma do colo nestes estádios.

A histerectomia radical como estratégia tera-

pêutica primária tem as seguintes vantagens: 

permite um estadiamento cirúrgico da doen-

ça, o que leva a uma terapêutica complemen-

tar mais racional; permite a ressecção de gân-

glios metastáticos volumosos, o que melhora 

significativamente o prognóstico; permite a 

remoção da neoplasia primária, evitando as 

dificuldades posteriores de saber se há ou 
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não doença viável no colo residual, que fica 

após terapêutica com radioterapia.

 A opção cirúrgica é obrigatória em doentes 

com doença inflamatória pélvica, problemas 

anatómicos que impeçam a realização de 

uma radioterapia em condições adequadas, 

e na presença de massa pélvica não diagnos-

ticada26-29.

Uma outra opção terapêutica consiste na 

realização de uma quimioterapia neo-adju-

vante, seguida de histerectomia radical com 

linfadenectomia pélvica e radioterapia com-

plementar, em função dos achados cirúr-

gico-patológicos. Actualmente esta opção 

terapêutica deve apenas ser utilizada dentro 

de ensaios clínicos30.

Em 2003 o GOG publicou os resultados de 

um ensaio com 266 doentes com carcinoma 

do colo no estádio IB2, que foram randomi-

zados em dois braços: um era tratado exclu-

sivamente com radioterapia, e o outro com 

uma dosagem de radioterapia que permitia 

realizar a seguir uma histerectomia extra-

fascial. Cerca de 25% dos tumores eram 

iguais ou superiores a 7 cm. Os resultados 

mostraram uma mais baixa percentagem 

de recidiva local no grupo da histerectomia 

(27 vs 14% aos cinco anos), embora o resul-

tado global em termos de sobrevivência 

não fosse estatisticamente significativo31. 

Entre nós, por vezes, é utilizada esta estra-

tégia terapêutica nos chamados carcinomas 

barrel-shaped. 

1.4.3. HISTERECTOMIA RADICAL

COMO TRATAMENTO PRIMÁRIO.

FACTORES DE PROGNÓSTICO

Os factores de prognóstico para as doentes 

submetidas como terapêutica primária a 

uma histerectomia radical com linfadenec-

tomia pélvica são os seguintes: estado gan-

glionar, tamanho do tumor primário, profun-

didade de invasão do estroma, presença ou 

não de invasão dos paramétrios, estado das 

margens vaginais, presença ou não de inva-

são linfovascular, tipo histológico.

O estado ganglionar constitui o factor de 

prognóstico mais importante na avaliação 

pós-operatória destas doentes. Muitos estu-

dos mostram que o estado ganglionar tem 

fortes implicações na sobrevivência. No es-

tádio IBI a sobrevivência aos cinco anos é de 

85 a 90% quando os gânglios são negativos, 

mas diminui significativamente na presença 

de gânglios positivos. Quando há positivida-

de em mais de três gânglios, a recorrência é 

de 68% em contraste com uma recorrência 

de 30 a 50% quando menos de três gânglios 

estão envolvidos. Quando há apenas um 

gânglio positivo o prognóstico, após a sua 

excisão, parece ser igual ao das doentes com 

gânglios negativos.

O tamanho da lesão tem sido considerado 

como um factor independente na sobrevi-

vência, com sobrevivências de aproximada-

mente 90% em lesões iguais ou inferiores a 

2 cm, em contraste com sobrevivências de 

60% para lesões maiores que 2 cm.

A profundidade de invasão também influen-

cia a sobrevivência. Esta diminui significa-

tivamente com profundidades de invasão 

superiores a 1 cm. Quanto à invasão dos 

paramétrios, a sobrevivência é de 95% com 

paramétrios negativos vs 69% quando os pa-

ramétrios são positivos. 

O significado da invasão dos espaços fibro-

vasculares é mais controverso, e muitos estu-

dos apontam que este factor de prognóstico 

é mais um indicador preditivo de metástases 

ganglionares do que um factor independen-

te preditivo da sobrevivência.

Considera-se uma doente pós-cirúrgica de 

alto risco, aquela que apresenta uma ou 

mais das seguintes características: um ou 

mais gânglios positivos, paramétrios posi-

tivos, margens cirúrgicas positivas ou sem 

segurança (< 5 mm), invasão profunda do 

estroma (≥ 15 mm), invasão vascular.

Existe controvérsia quanto ao tipo histoló-

gico como factor de prognóstico. Neste mo-

mento, apenas é consensual que o tipo his-

tológico referido como tumor de pequenas 

células (neuroendócrino) está associado a 
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um pior prognóstico, preconizando algumas 

escolas a realização de quimioterapia sisté-

mica adjuvante, após a cirurgia radical, ou 

quimioterapia seguida de radioterapia, na 

presença deste tipo de neoplasia32-43.

1.4.4. TRATAMENTO ADJUVANTE APÓS

UMA HISTERECTOMIA RADICAL

A terapêutica adjuvante com radioterapia 

está indicada em duas circunstâncias: do-

entes com gânglios positivos, paramétrios 

positivos ou margens cirúrgicas positivas 

ou sem segurança; e doentes com gânglios 

negativos, mas consideradas de alto risco na 

avaliação dos factores de prognóstico.

Doentes com gânglios positivos, paramé-

trios positivos ou margens cirúrgicas posi-

tivas ou sem segurança

Um ensaio randomizado mostrou que a tera-

pêutica adjuvante com quimiorradioterapia 

vs radioterapia isolada apresentava uma me-

lhoria na sobrevivência aos três anos. Esta di-

ferença era estatisticamente significativa44.

Doentes com gânglios negativos mas con-

sideradas de alto risco na avaliação dos 

factores de prognóstico

Estas são doentes com gânglios negativos, 

paramétrios negativos e margens cirúrgicas 

negativas, que apresentam como factores 

de alto risco apenas invasão profunda do es-

troma e/ou invasão dos espaços linfovascu-

lares. Embora estas doentes tenham sobre-

vivências de 85-90%, elas contribuem com 

aproximadamente 50% das recidivas, que 

ocorrem em cerca de 70% ao nível da pel-

ve45-47. São doentes candidatas à realização 

de radioterapia pélvica, como terapêutica 

complementar.

1.4.5. TRATAMENTO DO CANCRO

DO COLO IIB A IVA

Os trabalhos mais recentes demonstram que 

para doentes sem metastização dos gân-

glios lombo-aórticos, o melhor método de 

tratamento consiste na quimiorradioterapia 

pélvica concomitante25. 

O regime óptimo de quimioterapia não está 

ainda definido, mas o emprego de um único 

agente, cisplatina na dose de 40 mg/m2/se-

mana durante a radioterapia externa, é o es-

quema empregue pela grande maioria dos 

centros48.

Sempre que houver gânglios lombo-aórti-

cos positivos está indicada a exérese desses 

gânglios por via extraperitoneal (ou laparos-

cópica), antes de iniciar o tratamento com 

quimiorradioterapia (radioterapia pélvica e 

lombo-aórtica), caso a TC torácica seja nega-

tiva para metástases27,28.

As doentes que se apresentam com doença 

no estádio IVA com fístula vesico-vaginal ou 

recto-vaginal e sem sinais de doença fora da 

pelve, são candidatas à realização de alguma 

forma de exenteração pélvica como trata-

mento primário.

1.5. VIGILÂNCIA APÓS TRATAMENTO

Estas doentes devem ser avaliadas cada três 

meses ou cada quatro meses no primeiro ano 

após a terapêutica primária; cada seis meses no 

segundo e terceiro ano, e depois anualmente. 

O papel da vigilância por rotina tem sido mui-

to questionado, porque a maioria das recor-

rências são detectadas em doentes sintomá-

ticas. No entanto a vigilância de rotina, para 

além do suporte psicológico à doente, permi-

te uma melhor avaliação dos tratamentos e 

suas consequências. Um estudo mostrou que 

32% de todos os casos de recorrência foram 

detectados nestas consultas de rotina49.

Na vigilância de rotina para além do exame 

clínico deverá ser realizada uma citologia 

da cúpula vaginal. Um estudo mostrou que 

72% das recorrências vaginais eram assin-

tomáticas, e muitas delas foram detectadas 

pela citologia anormal50.

Os exames complementares de diagnóstico 

devem ser realizados em função da sintoma-

tologia e exame clínico da doente.
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Toda a suspeita de recorrência deverá ter, 

sempre que possível, uma confirmação his-

tológica.

1.6. TRATAMENTO DA RECORRÊNCIA

As doentes com doença recorrente localiza-

da após tratamento primário exclusivo com 

cirurgia, devem ser submetidas a quimiorra-

dioterapia. Alguns autores apresentam per-

centagens de cura na ordem dos 40%, para 

estes casos.

As doentes com recorrência limitada à pel-

ve após tratamento com radioterapia, com 

intervalo livre de doença superior a um ano, 

devem ser avaliadas para a realização de 

exenteração pélvica. Em centros especiali-

zados a mortalidade operatória é de 5% ou 

inferior, com sobrevivências entre 20 a 80%.

As doentes com recorrências em forma de 

nódulo a nível pulmonar ou hepático po-

dem beneficiar de ressecção cirúrgica.

A terapêutica paliativa na recorrência em lo-

cais irradiados que não permitem a utilização 

de técnicas de controlo da dor local ou qual-

quer tipo de ressecção cirúrgica, constitui um 

problema por resolver. Estas recorrências são 

habitualmente resistentes à quimioterapia e 

o tratamento deve ser individualizado.

Ocasionalmente as doentes podem benefi-

ciar de radioterapia dirigida à recorrência.

A quimioterapia tem um papel ainda pouco 

esclarecido no prolongamento e qualidade 

de vida. A monoterapia com cisplatina tem 

sido o tratamento mais usado, embora a 

tendência actual seja para a associar com o 

paclitaxel ou topotecano51-55.

1.7. CARCINOMA INVASOR DO COLO

EM PEÇA DE HISTERECTOMIA

Um esquema de tratamento razoável em 

tumores IA2 ou estádios mais avançados, é 

baseado nos dados fornecidos por uma TC/

RM abdomino-pélvica. Caso haja sinais ima-

giológicos da doença fora do útero, o trata-

mento preconizado é quimiorradioterapia 

concomitantes. No caso da TC/RM serem ne-

gativas, a orientação terapêutica é baseada 

no estado das margens: margens positivas 

implicam quimiorradioterapia complemen-

tar; margens negativas requerem a realiza-

ção de radioterapia complementar, ou em 

alternativa uma parametrectomia com lin-

fadenectomia pélvica e estabelecer terapêu-

tica complementar em função dos achados 

cirúrgico-patológicos. 

1.8. CANCRO CERVICAL E GRAVIDEZ

Não há uma definição clara na literatura 

sobre cancro cervical associado à gravidez. 

Alguns autores referem somente casos diag-

nosticados durante a gravidez, enquanto 

outros também incluem casos diagnostica-

dos nos primeiros 12 meses após o parto.

Numa série da Universidade da Califórnia 

onde são referidos apenas casos diagnos-

ticados durante a gravidez, a incidência 

de cancro do colo era de 1,2/10.000 gesta-

ções56.

No estádio IA1, diagnosticado em peça de 

conização com margens livres, é sensato 

seguir a gravidez até ao termo e reavaliar a 

situação seis semanas após o parto.

Em doença mais avançada, o tratamento 

é influenciado pelo estádio da doença e o 

tempo de gravidez. Doentes diagnosticadas 

antes das 20 semanas, a recomendação será 

tratamento imediato, enquanto os casos 

diagnosticados após as 28 semanas deve 

ser esperada a viabilidade fetal. O dilema 

surge para as situações de diagnóstico en-

tre as 20 e as 28 semanas. Parece não haver 

agravamento do prognóstico, em mulheres 

com cancro do colo no estádio IB1, caso se 

espere até se atingir a viabilidade fetal 56,57. 

Nas outras situações está indicado o trata-

mento imediato.

Caso a mulher com carcinoma avançado do 

colo recuse a interrupção da gravidez, de-

verá considerar-se a administração de qui-

mioterapia neo-adjuvante até ser atingida a 

viabilidade fetal58,59.
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A não ser que toda a lesão tenha sido remo-

vida numa peça de conização, classicamente 

recomenda-se realizar o parto por cesariana 

electiva. No entanto, vários estudos retros-

pectivos mostram que o parto vaginal não 

afecta de modo negativo o prognóstico da 

doença60.

Caso o tratamento primário seja uma histe-

rectomia radical com linfadenectomia pél-

vica, esta deve ser realizada com o feto in 

situ (antes da viabilidade fetal) ou após uma 

cesariana. 

Caso o tratamento primário escolhido seja a 

radioterapia antes da viabilidade fetal, esta 

deve iniciar-se pela radioterapia externa e 

esperar o abortamento espontâneo. Caso 

o abortamento não ocorra até à altura de 

iniciar a braquiterapia, deve realizar-se uma 

histerotomia e nessa altura aproveitar para 

realizar uma avaliação ganglionar.

Recentemente estudos controlados têm de-

monstrado idênticas sobrevivências nas mu-

lheres com carcinoma do colo, quer na gravi-

dez, quer na situação de não-grávida61,62.

2. CANCRO DA VAGINA

O cancro da vagina constitui cerca de 2% 

das neoplasias do aparelho genital feminino. 

Mais de 50% dos casos são diagnosticados 

em mulheres com mais de 70 anos63. 

As variantes histológicas mais frequentes são 

a escamosa (cerca de 80% casos) e o adeno-

carcinoma, incluindo a variedade de células 

claras (cerca de 10% casos).

Segundo Fu64, 84% dos carcinomas da va-

gina são secundários, usualmente consti-

tuindo metástases de carcinomas do colo 

(32%), do endométrio (18%), do cólon 

e recto (9%), do ovário (6%), ou da vulva 

(6%). Dos 164 carcinomas epidermóides, 

44 (27%) foram primários e 120 (73%) fo-

ram secundários. 

As mulheres tratadas previamente de cancro 

anogenital, particularmente tratadas de can-

cro do colo do útero, têm um elevado risco 

relativo de desenvolver cancro da vagina, 

embora o risco absoluto seja baixo65.

Cerca de 30% das mulheres com carcinoma 

primário da vagina, têm uma história de car-

cinoma in situ ou carcinoma invasivo do colo 

tratados nos últimos cinco anos.

Dada a raridade da doença, não existe ne-

nhum método de rastreio que apresente 

uma adequada relação custo-benefício. No 

entanto, as mulheres tratadas de lesões ne-

oplásicas intra-epiteliais cervicais ou cancros 

invasores do colo devem ser monitorizadas 

com citologias anuais.

2.1. SINAIS E SINTOMAS

A sintomatologia referida consiste em leu-

correia sanguinolenta e indolor. A hemor-

ragia é usualmente pós-menopáusica, mas 

pode ser na forma de coitorragias. Por vezes 

existe polaquiúria e disúria, e os tumores de 

localização posterior podem provocar tenes-

mo. Quando existe dor pélvica associada, 

normalmente a neoplasia já invadiu as estru-

turas para fora da vagina. Cerca de 5 a 10% 

das neoplasias da vagina são assintomáticas, 

sendo diagnosticadas no exame físico de 

rotina, habitualmente após uma citologia 

anormal. Muitas lesões estão situadas no 1/3 

superior da parede posterior. Macroscopica-

mente são habitualmente lesões exofíticas, 

mas algumas vezes podem ser endofíticas. 

No decurso da evolução da doença, pode-se 

apresentar como uma ulceração.

2.2. DIAGNÓSTICO

A suspeita diagnóstica é confirmada pelo 

exame histológico da biopsia de uma lesão 

macroscopicamente visível. Por vezes, es-

pecialmente em mulheres assintomáticas 

com citologia anormal, impõe-se a avalia-

ção da vagina por colposcopia e realizar a 

exérese de áreas anormais com electroci-

rurgia ou bisturi clássico. Algumas vezes, 

estas biopsias exigem a realização de uma 

anestesia geral. 
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2.3. ESTADIAMENTO

O estadiamento do carcinoma da vagina é 

clínico, e baseado nos mesmos princípios 

usados para o estadiamento do carcinoma 

do colo. Segundo a FIGO, o estadiamento 

será: 

— Estádio 0: carcinoma in situ (VaIN3).

— Estádio I: carcinoma limitado à parede 

vaginal.

— Estádio II: carcinoma atinge o tecido sub-

vaginal, mas não a parede pélvica.

— Estádio III: carcinoma estende-se para a 

parede pélvica. 

— Estádio IVA: invasão da bexiga e/ou recto 

e/ou invasão para além da parede pélvica.

— Estádio IVB: invasão para órgãos distantes.

A disseminação do cancro vaginal faz-se: por 

extensão directa, para os tecidos musculares 

pélvicos, ossos pélvicos e órgãos adjacen-

tes (bexiga e recto); por via linfática, para os 

gânglios pélvicos e lombo-aórticos (lesões 

no 1/3 inferior da vagina metastizam direc-

tamente para os gânglios inguinofemorais, 

com os gânglios pélvicos envolvidos secun-

dariamente); por via hematogénica, para 

órgãos distantes incluindo pulmão, fígado 

e ossos. A disseminação hematogénica é 

habitualmente um acontecimento tardio, e 

a doença mantém-se confinada à pelve em 

grande parte do seu curso.

2.4. AVALIAÇÃO PRÉTRATAMENTO

Idêntica à utilizada para o carcinoma do colo, 

sendo que a TC e/ou RM abdomino-pélvica 

são habitualmente exames muito úteis no 

planeamento terapêutico.

2.5. TRATAMENTO

Dada a raridade desta doença, a maioria dos 

centros oncológicos tratam entre um a cinco 

casos por ano. Por esse motivo, a maioria das 

vezes o tratamento é individualizado, tendo 

em conta as características da doente. Entre 

nós, a maioria das doentes são tratadas com 

quimiorradioterapia. A cirurgia poderá estar 

indicada nas seguintes circunstâncias: doen-

ça no estádio I, limitada ao 1/3 superior da 

vagina onde poderá ser considerada a reali-

zação uma histerectomia radical com linfade-

nectomia pélvica e vaginectomia parcial; do-

ença no estádio IVA, com fístula recto-vaginal 

ou vesico-vaginal, onde poderá ser realizada 

uma exenteração pélvica, seguida ou não de 

reconstrução vaginal; doentes com recorrên-

cia central, após tratamento primário com 

radioterapia, onde uma exenteração pélvica 

será também uma opção a considerar.

2.6. PROGNÓSTICO

No volume XXIV do Annual Report on the Re-

sults of Treatment in Gynecological Cancer, a 

sobrevivência aos cinco anos foi: estádio I 

73,4%; estádio II 51,4%; estádio III 32,5%; es-

tádio IVA 20,4%; estádio IVB 0%63.

Esta sobrevivência é pior que a sobrevivên-

cia referida para os cancros do colo e vulva 

e traduz as dificuldades envolvidas no trata-

mento desta doença.
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