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Apesar dos avanços significativos no rastreamento, detecção e tratamento das lesões pré-invasivas do colo, câncer
invasivo do colo do útero é o quinto câncer mais comum na mulher europeia� Existem grandes disparidades na Europa  
e ao redor do mundo em termos de incidência, manejo e mortalidade por câncer de colo1�

A Sociedade Européia de Ginecologia Oncológica (ESGO), a Sociedade Européia de Radioterapia e Oncologia (ESTRO)  
e a Sociedade Européia de Patologia (ESP) uniram-se para desenvolver diretrizes clinicamente relevantes e baseadas em 
evidencia, cobrindo o estadiamento abrangente do câncer de colo, seu manejo e seguimento� Manejo inclui tratamentos 
preservador de fertilidade, estádios T1a, T1b1/T2a1, câncer oculto de colo diagnosticado após histerectomia simples, 
câncer de colo localmente avançado, doença metastática no momento do diagnóstico, câncer de colo na gestação,  
e doença recorrente� Princípios de radioterapia e avaliação patológica também foram definidos� 

Um processo de desenvolvimento em cinco passos foi seguido: 

Nomeação do grupo de desenvolvimento internacional multidisciplinar

Identificação de evidências científicas

Formulação das recomendações

Avaliação externa de diretrizes (revisão internacional)

Integração dos comentários dos revisores internacionais

Os objetivos deste guideline são melhorar e homogeneizar o manejo de pacientes com câncer de colo do útero dentro  
de um contexto multidisciplinar� Estas diretrizes destinam-se a ser utilizadas por oncologistas ginecológicos, 
ginecologistas gerais, cirurgiões, patologistas, radioterapeutas, oncologistas clínicos, clínicos gerais, equipes de cuidados 
paliativos e profissionais de saúde relacionados� 

Estas diretrizes excluem o manejo do carcinoma neuroendócrino, sarcomas e outros sub-tipos histológicos raros� 
O guideline também não inclui nenhuma análise econômica das estratégias� É esperado que qualquer médico, 
procurando aplicar ou consultar este guideline, use julgamento médico independente no contexto clínico individual para 
determinar qualquer tratamento ou cuidado a pacientes�

Nomeação do grupo de desenvolvimento internacional multidisciplinar

Identificação de evidências científicas
Integração dos comentários dos revisores internacionais

Formulação das recomendações

1 Ferlay, J�, et al� Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012� Eur J Cancer 49, 1374-1403 (2013)
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Para garantir que as afirmações feitas neste documento sejam baseadas em evidências, a literatura corrente foi revisada  
e avaliada criticamente� Uma revisão abrangente da literatura dos estudos publicados entre janeiro de 1997 e janeiro  
de 2017 foi realizada� 

Se uma abordagem é julgada aceitável, mas não é unanimemente reconhecida como abordagem clínica padrão, indica-se 
que ainda está sujeito a discussão e / ou avaliação� Na ausência de qualquer evidência científica clara, o julgamento foi 
baseado na experiência profissional e consenso do grupo de desenvolvimento� 

Essas diretrizes possuem cinco classificações de “força de orientação“ diferentes (SIGN grading system2):

A Pelo menos uma meta-análise, revisão sistemática ou estudo clínico randomizado controlado (ECR) classificado 
como 1 ++ e diretamente aplicável à população-alvo; ou

Um conjunto de evidências, consistindo principalmente em estudos classificados como 1+, diretamente aplicáveis 
à população-alvo, e com consistência geral de resultados�

B Um conjunto de evidências, incluindo estudos classificados como 2 ++, diretamente aplicáveis à população-alvo,  
e com consistência geral de resultados; ou

Evidências extrapoladas de estudos classificados como 1 ++ ou 1+�

C Um conjunto de evidências, incluindo estudos classificados como 2+, diretamente aplicáveis à população-alvo  
e com consistência geral de resultados; ou

Evidência extrapolada de estudos classificados como 2 ++�

D Evidência de nível 3 ou 4; ou 

Evidências extrapoladas de estudos classificados como 2+�

✓ Melhores práticas recomendadas com base na experiência clínica do grupo de desenvolvimento do guideline�

1++ Metanálises de alta qualidade, revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados randomizados (ECR) ou ECRs com muito baixo risco de viés; 2++ 
revisões sistemáticas de alta qualidade de estudos de caso-controle ou estudos de coorte / caso-controle de alta qualidade ou estudos de coorte com um risco 
muito baixo de confusão ou viés e uma alta probabilidade de que o relacionamento seja causal; 2+ estudos bem conduzidos de caso-controle ou de coorte 
com baixo risco de confusão ou viés e uma probabilidade moderada de que o relacionamento seja causal; 2+ estudos não analíticos, por exemplo, relatos   
de casos, séries de casos; 4 opinião de especialistas� 

2 http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/annexoldb.html 

http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/annexoldb.html
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RECOMENDAÇÕES GERAIS

✓
O planejamento do tratamento deve ser realizado de uma forma multidisciplinar (geralmente na forma 
de uma reunião de discussão de tumores) e sempre baseado no conhecimento preciso e amplo a respeito 
dos fatores prognósticos e preditivos para o desfecho oncológico, morbidade e qualidade de vida�

✓
Pacientes devem ser cuidadosamente aconselhadas e orientadas sobre o plano de tratamento proposto,
e potenciais tratamentos alternativos, incluindo riscos e benefícios de todas as opções�

✓
O tratamento deveria ser conduzido por uma equipe dedicada de especialistas no diagnóstico e manejo  
de tumors ginecológicos�

ESTADIAMENTO 
Estadiamento FIGO e classificação TNM

✓
Pacientes com câncer de colo uterino devem ser estadiadas de acordo com a classificação TNM�
Estadiamento clínico (FIGO) deveria também ser documentado (Tabela 1)�

C Estadiamento TNM deveria ser baseado na correlação de várias modalidades (integrando exame físico, 
exames de imagens e histopatologia) após discussão num fórum multidisciplinar�

✓
O método usado para determinar o status tumoral (T), status dos linfonodos (N) e status sistêmico (M) i�e
�clínico (c), imagens (i) e/ou histopatologia (p) devem ser registrados�

✓
Metástases em linfonodos devem ser classificadas de acordo com a classificação TNM (ver Princípios  
de avaliação histopatológica)�
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Tabela 1. Estadiamento FIGO e Classificação TNM 

T categoria
Estadiamento 
FIGO 

Definição

TX Tumor primário não pode ser avaliado�

T0 Sem evidência de tumor primário�

T1 I Câncer de colo uterino confinado ao útero (extensão para o corpo uterino deve ser 
desconsiderado)�

 T1a  IA Câncer de colo uterino invasivo diagnosticado pela microscopia� Invasão estromal com 
profundidade máxima de 5 mm medida a partir da membrana basal do epitélio e extensão 
horizontal de ≤ 7 mm; invasão dos espaços vasculares, venosos ou linfáticos, não altera 
a classificação�

  T1a1   IA1 Medida de invasão estromal com profundidade de ≤ 3 mm e extensão horizontal  
de ≤ 7 mm�

  T1a2   IA2 Medida de invasão estromal com profundidade > que 3�0 mm e ≤ 5 mm, com extensão 
horizontal de ≤ 7�0 mm�

 T1b  IB Lesão clinicamente visível limitada ao colo uterino ou lesão microscópica maior que  
T1a2/IA2� Inclui toda a lesão visível macroscópica, mesmo aquelas com invasão superficial�

  T1b1   IB1 Lesão clinicamente visível ≤ 4�0 cm na maior dimensão�

  T1b2   IB2 Lesão clinicamente visível > 4�0 cm na maior dimensão�

T2 II Câncer de colo uterino invadindo além do útero, porém sem atingir a parede pélvica ou 
terço inferior de vagina�

 T2a  IIA Tumor com invasão de vagina, porém sem invasão parametrial�

  T2a1   IIA1 Lesão clinicamente visível ≤ 4�0 cm na maior dimensão�

  T2a2   IIA2 Lesão clinicamente visível > 4�0 cm na maior dimensão�

 T2b  IIB Tumor com invasão parametrial�

T3 III Tumor se extendendo a parede pélvica* e/ou envolvimento de terço inferior de vagina  
e/ou causando hidronefrose ou rim não funcionante�

 T3a  IIIA Tumor envolvendo o terço inferior de vagina mas sem se extender a parede pélvica�

 T3b  IIIB Tumor se extendendo a parede pélvica e/ou causando hidronefrose ou rim não 
funcionante� 

T4 IVA Tumor invadindo a mucosa da bexiga ou reto e/ou se extendendo além da pelve 
verdadeira (edema bolhoso não é suficiente para classificar como um tumor T4)�

IVB Tumor invadindo órgãos a distância�

* a parede pélvica é definida como músculo, fascia, estruturas neurovasculares, e porções esqueléticas do osso pélvico� 
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Fatores prognósticos

B

Documentação apropriada dos seguintes fatores prognósticos tumorais maiores é recomendado: 
• TNM e estadiamento FIGO, incluindo o tamanho tumoral máximo e descrição detalhada da extensão 

tumoral extracervical e envolvimento linfonodal (número, tamanho e localização)�
• Tipo histológico�
• Profundidade de invasão estromal e a espessura mínima do estroma cervical não envolvido�
• Presença ou ausência de invasão dos espaços linfovasculares (ILV)�
• Presença ou ausência de metástases a distância�

Avaliação clínica local e radiológica 

✓
Exame pélvico e biópsia +/- colposcopia são componentes mandatórios para o diagnóstico do câncer de colo 
de útero� 

B Avaliação inicial para definir a extensão pélvica do tumor através da ressonância magnética (RM)  
é mandatória, com intuito de guiar as opções de tratamento adequado�

✓
Ultrassom transvaginal/transretal é uma opção que pode ser realizada por ultrassonografistas altamente 
treinados� 

✓
Cistoscopia ou retossigmoidoscopia podem ser consideradas para obter biópsia se lesões suspeitas são 
evidenciadas na bexiga ou reto através da RM ou ultrassom� 

Avaliação linfonodal e a distância 

B Nos estadios iniciais (T1a, T1b1, T2a1), estadiamento cirúrgico/histopatológico dos linfonodos pélvicos  
é método ouro para obter o prognóstico e guiar o tratamento (exceto do T1a1 e sem ILV)�

B
Nos tumores de colo uterino localmente avançados (T1b2 ou maior (exceto T2a1)) ou nos estádios iniciais 
com linfonodos suspeitos na imagem, tomografia computadorizada por emissão de positrons (PET-CT) 
ou tomografia computadorizada de tórax ou abdômen (TC) é recomendada para avaliação de doença 
linfonodal e a distância�

B PET-CT é a opção preferida para planejamento de tratamento antes da quimiorradioterapia com intenção 
curativa�

C
Linfadenectomia para-aórtica, pelo menos até a altura da artéria mesentérica inferior, pode ser considerada 
em tumores de colo uterino localmente avançados, com linfonodos para-aórticos não suspeitos na imagem 
realizada para estadiamento� 

✓

Doença extrauterina equívoca deve ser considerada para biópsia para confirmar ou descartar doença 
metastática e para evitar tratamento inapropriado� Biópsias percutâneas (core-biopsy) é a opção preferida 
em vez de biópsia de aspiração por agulha fina, pois o primeiro método permite avaliação histopatológica 
do tecido�
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MANEJO DO ESTÁDIO T1A
Diagnóstico da doença estádio T1a 

✓

O diagnóstico do câncer de T1a deve ser baseado em um espécime de conização (ou excisão) examinado por 
um patologista especializado� O manejo deve basear-se numa revisão patológica especializada, com uma 
medição precisa das duas dimensões horizontais máximas, profundidade de invasão, estado da margem, 
patologia coexistente e avaliação confiável da ILV� 

✓
Excisão com alça ou conização a laser são preferíveis à conização a frio em mulheres que desejam preservar 
a fertilidade� O máximo cuidado deve ser tomado para fornecer uma amostra intacta (não fragmentada) 
com o mínimo de artefato térmico� O espécime do cone deve ser orientado para o patologista� 

C As margens cirúrgicas do espécime do cone devem estar livres de doença invasiva e pré-invasiva (exceto 
para doença pré-invasiva na ectocérvix)� 

Manejo da doença estádio T1a1

✓
O tratamento de pacientes com doença em estádio T1a1 deve ser individualizado, dependendo da idade, 
do desejo de preservar a fertilidade e da presença ou ausência de ILV�

✓
Em caso de margens positivas (exceto para doença pré-invasiva na ectocérvix), uma nova conização deve ser 
realizada para descartar doença invasiva mais extensa� 

B
O estadiamento linfonodal não é indicado em pacientes com T1a1 e ILV negativa, mas pode ser considerado 
em pacientes T1a1 com ILV� A biópsia do linfonodo sentinela (sem dissecção adicional dos linfonodos 
pélvicos) é um método aceitável de estadiamento linfonodal� 

C A conização pode ser considerada um tratamento definitivo, pois a histerectomia não melhora o resultado� 

C Abordagens cirúrgicas radicais, como histerectomia radical ou parametrectomia, representam tratamento 
excessivo para pacientes com doença estádio T1a1� 

Manejo da doença estádio T1a2 

C Em pacientes com doença em estádio T1a2, a conização isolada ou simples de histerectomia é um 
tratamento adequado� 

B Ressecção parametrial não esta indicada�

B
O estadiamento linfonodal pode ser considerado em pacientes com ILV negativa, mas deve ser realizado em 
pacientes com ILV positiva� A biópsia do linfonodo sentinela isolada (sem dissecção adicional dos linfonodos 
pélvicos) parece ser um método aceitável de estadiamento linfonodal� 

✓
A realização de histerectomia de rotina não é recomendado após o tratamento conservador da doença  
de estádio T1a� 
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MANEJO DOS ESTÁDIOS T1B1/T2A1
Recomendações gerais 

C A estratégia de tratamento deve ter como objetivo evitar a combinação de cirurgia radical e radioterapia 
devido à maior morbidade após o tratamento combinado� 

Linfonodos negativos no estadiamento radiológico 
Tratamento cirúrgico 

B A cirurgia radical por um oncologista ginecológico é a modalidade de tratamento preferida� A abordagem 
invasiva mínima é favorecida� 

B
O procedimento padrão de estadiamento linfonodal é a linfadenectomia pélvica sistemática� A biópsia 
do linfonodo sentinela antes da linfadenectomia pélvica é fortemente recomendada� Combinação  
de corante azul com radiocolóide ou uso de verde de indocianina são as técnicas recomendadas� 

✓

A avaliação linfonodal deve ser realizada como o primeiro passo do tratamento cirúrgico� Recomenda-se 
a avaliação intraoperatória do estado linfonodal (exame de congelação)� Todos os linfonodos sentinela 
de ambos os lados da pelve e / ou quaisquer linfonodos suspeitos devem ser enviados para congelação�
Se o linfonodo sentinela não for detectado, a avaliação intraoperatória dos linfonodos pélvicos deve ser 
considerada� 

✓

Se a avaliação intraoperatória dos linfonodos for negativa ou não for realizada, deve-se realizar a dissecção 
sistêmica dos linfonodos pélvicos� Atualmente, a biópsia do linfonodo sentinela isolada não pode ser 
recomendada fora de ensaios clínicos prospectivos� A dissecção linfonodal sistemática deve incluir 
a remoção do tecido linfático de regiões com ocorrência mais freqüente de linfonodos positivos (linfonodos 
sentinela), incluindo fossa obturadora, regiões ilíacas externas, regiões ilíacas comuns bilateralmente e 
região pré-sacral� Linfonodos ilíacos externos distais (os chamados linfonodos ilíacos circunflexos) devem ser 
poupados se não forem suspeitos macroscopicamente� 

✓

O tipo de histerectomia radical (extensão da ressecção parametrial, Tipo A-C2) deve ser baseada 
na presença de fatores de risco prognósticos identificados no pré-operatório (Tabela 2)� Os principais fatores 
prognósticos para o resultado oncológico (tamanho do tumor, invasão estromal máxima e ILV) são usados 
para categorizar os pacientes com alto, intermediário e baixo risco de falha no tratamento� A descrição 
completa do tipo de histerectomia radical deve estar presente no relatório cirúrgico� A classificação de 
Querleu-Morrow modificada em 2017 é recomendada como uma ferramenta (Tabela 3)� 

✓
A preservação ovariana deve ser oferecida às pacientes na pré-menopausa com carcinoma espinocelular  
e adenocarcinoma de tipo usual (relacionado ao papilomavírus humano – HPV)� A salpingectomia bilateral 
deve ser considerada� 

C
Se envolvimento linfonodal for detectado no intraoperatório, incluindo macrometástases ou micrometástases, 
a dissecção de linfonodos pélvicos e a histerectomia radical devem ser evitados� As pacientes devem ser 
encaminhadas para quimiorradioterapia definitiva� A dissecção de linfonodos retroperitoneais, pelo menos 
até a artéria mesentérica inferior, pode ser considerada para fins de estadiamento� 

C

Se for conhecida uma combinação de fatores de risco no momento do diagnóstico, que exijam tratamento 
adjuvante, quimiorradioterapia definitiva e a braquiterapia podem ser consideradas sem cirurgia 
pélvica radical prévia� A dissecção dos linfonodos pélvicos deve ser evitada� A dissecção de linfonodos 
retroperitoneais, pelo menos até a artéria mesentérica inferior, pode ser considerada em pacientes com 
linfonodos retroperitoneais negativos em exames de imagem� 
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Tabela 2. Grupos de risco de acordo com os fatores prognósticos: tipos de histerectomia radical sugeridos

Grupo de risco Tamanho do tumor ILV Invasão estromal
Tipo de histerectomia 
radical

Baixo risco < 2 cm Negativa 1/3 interno B1 (A)

Risco 
intermediário

≥ 2 cm
< 2 cm

Negativa
Positiva

Qualquer 
Qualquer 

B2 (C1)

Alto risco ≥ 2 cm Positiva Qualquer C1 (C2)

* de acordo com a Classificação de Querleu-Morrow (veja a tablela 3)

Tablela 3. Classificação de Querleu-Morrow3

Tipo de 
Histerectomia 
radical

Paracervix or parametrio lateral Parametrio ventral Parametrio dorsal

Typo A Meio caminho entre o colo  
e o ureter (medial ao ureter, 
que é identificado mas não 
mobilizado)

Excisão minima Excisão minima

Typo B1 Ao nível do ureter  
(ao nível do leito do ureter,  
que é mobilizado do colo  
e do paramétrio lateral) 

Excisão parcial do ligamento 
vesico-uterino 

Ressecção parcial do ligamento 
retouterino-retovaginal  
e ligamento uterosacro 

Typo B2 Identical a B1 mais 
a linfadenectomia paracervical 
sem ressecção de estruturas 
vasculares ou nervosas� 

Excisão parcial do ligamento 
vesico-uterino 

Ressecção parcial do ligamento 
retouterino-retovaginal  
e ligamento uterosacro 

Typo C1 Ao nível dos vasos iliacos 
transversalmente, porção  
caudal preservada� 

Excisão do ligamento 
vesicouterino (cranial ao ureter) 
ao nível da bexiga� Parte 
proximal do ligamento vesico-
vaginal (nervos da bexiga são 
dissecados e preservados) 

Ao nível do reto (nervo 
hipogástrico é dissecado  
e preservado) 

Typo C2 Ao nível do aspecto medial dos 
vasos ilíacos completamente 
(incluindo a porção caudal) 

Ao nível da bexiga (os nervos  
da bexiga são sacrificados) 

Ao novel do sacro (Nervo 
hipogástrico é sacrificado) 

Typo D Ao nível da parede pélvica, 
incluindo a ressecção dos 
vasos ilíacos internos e/ou 
componentes da parede pélvica 
lateral

Ao nível da bexiga� Não aplicável 
se parte de uma exanteração

Ao nivel do sacro� Não aplicável 
se parte de uma exanteração 

3 Querleu, D�, Cibula, D� & Abu-Rustum, N�R� 2017 Update on the Querleu-Morrow Classification of Radical Hysterectomy� Ann Surg Oncol (2017)
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Opções alternativas de tratamento 

C
A radioterapia definitiva incluindo a braquiterapia representa um tratamento alternativo eficaz (ver 
Princípios de radioterapia)� Pode ser considerada especialmente em casos de fatores prognósticos  
e preditivos desfavoráveis de resultado oncológico e de morbidade�

✓
Para os grupos de risco alto e intermediário, a braquiterapia pré-operatória seguida de cirurgia (Tipo 
A) é usada em um número limitado de centros� É uma opção alternativa aceitável apenas em equipes 
experientes nessa abordagem� 

C Quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia não é recomendada�

Linfonodos pélvicos positivos no estadiamento radiológico 

C
Em pacientes com linfonodos pélvicos inequivocamente envolvidos em exames de imagem, 
a quimioradioterapia definitiva é recomendada (ver Princípios de radioterapia)� A dissecção de linfonodos 
retroperitoneais, pelo menos até a artéria mesentérica inferior, pode ser considerada em pacientes com 
linfonodos retroperitoneais negativos nos exames de imagem�

✓ O debulking de linfonodos pélvicos suspeitos pode ser considerado�

Adjuvant treatment

B A radioterapia adjuvante deve ser considerada na presença de combinação de fatores de risco em patologia 
final, como tamanho do tumor, ILV e profundidade de invasão estromal�

✓
Quando, nessas situações, um tipo adequado de histerectomia radical foi realizado (Tabela 3), a observação 
é uma opção alternativa, especialmente em equipes experientes nessa abordagem� 

B

Após cirurgia radical primária, a quimioradioterapia adjuvante é indicada nos seguintes grupos de pacientes 
(ver Princípios de radioterapia): 
• envolvimento metastático dos linfonodos pélvicos, incluindo a presença de macrometástases pN1 ou 

micrometástases pN1 (mi) no linfonodo sentinela ou em qualquer outro linfonodo pélvico detectado por 
avaliação patológica no intraoperatório ou final ⇒ quimiorradioterapia

• margens cirúrgicas positivas (vagina / paracervix) ⇒ quimiorradioterapia, boost com braquiterapia pode 
ser considerado

• envolvimento parametrial ⇒ quimiorradioterapia

Câncer de coto de colo do útero 

✓
O manejo do câncer de coto cervical segue as recomendações para pacientes sem histerectomia subtotal 
prévia� Adaptação da radioterapia pode ser necessária, em particular da braquiterapia� 
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TRATAMENTO PRESERVADOR DE FERTILIDADE 

✓
Antes de iniciar o tratamento de preservação da fertilidade (TPF), recomenda-se a consulta em um centro 
de fertilidade�

✓
O TPF deve ser realizado exclusivamente em centros ginecológicos-oncológicos com ampla experiência nesse 
tipo de terapia oncológica�

✓
Para pacientes que consideram TPF, fatores prognósticos, estadiamento clínico e avaliação pré-operatória 
não diferem daqueles que não consideram isso (ver acima)�

✓

Toda mulher com um desejo de preservar a fertilidade, com carcinoma de células escamosas 
histologicamente comprovado ou adenocarcinoma de tipo usual (relacionado ao HPV) ≤ 2 cm do maior 
diâmetro, deve ser orientada sobre a possibilidade de TPF� Essa consulta deve abranger o risco de abandono 
do TPF se houver margens positivas ou comprometimento linfonodal, riscos oncológicos e obstétricos 
relacionados a esse tipo de manejo� 

✓
A TPF não deve ser recomendada para subtipos histológicos raros de câncer do colo do útero, incluindo 
carcinomas neuroendócrinos e adenocarcinomas não relacionados ao HPV (exceto para o carcinoma 
adenoide basal) que tendem a apresentar comportamento agressivo� 

✓

A ultrassonografia e / ou ressonância magnética pélvica, realizadas por expert, são os exames de imagem 
recomendados para medir o comprimento cervical remanescente (após a biópsia do cone) e o comprimento 
cervical não envolvido� No entanto, nenhum sistema de imagem pode prever exatamente a extensão  
da ressecção local necessária para alcançar margens livres com a distância de segurança adequada� 

B

Status linfonodal pélvico negativo é pré-condição para qualquer TPF� Portanto, o estadiamento 
do linfonodo pélvico (linfonodo sentinela) deve ser sempre o primeiro passo em cada procedimento de TPF�
A identificação do linfonodo sentinela e seu ultra-estadiamento é altamente recomendado, pois aumenta 
a precisão do estadiamento, ou seja, a identificação de micrometástases e macrometástases pequenas� 
O envolvimento de linfonodos suspeitos deve ser confirmado por histologia� A avaliação intraoperatória 
do status linfonodal é altamente recomendada� Todos os linfonodos sentinela de ambos os lados da 
pelve ou quaisquer linfonodos suspeitos devem ser enviados para a exame de congelação� Se o linfonodo 
sentinela bilateral não for detectável, a avaliação intraoperatória dos linfonodos pélvicos deve ser 
considerada (ver manejo dos estádios T1b1 / T2a1)� O estadiamento linfonodal não é indicado no estádio
T1a1 sem ILV�

✓

No caso de envolvimento linfonodal comprovado no intra-operatório, a cirurgia preservadora de fertilidade 
deve ser abandonada e a paciente encaminhada à quimiorradioterapia definitiva (ver acima)� O objetivo 
específico da cirurgia preservadora de fertilidade deve ser a ressecção de tumor invasivo com margens livres 
adequadas e preservação da parte superior do colo do útero� O exame de congelação intraoperatória  
é uma forma confiável de avaliar a margem de ressecção superior em amostras de traquelectomia e deve 
ser considerado� 

B A conização ou a traquelectomia simples são procedimentos poupadores de fertilidade adequados para 
pacientes com estadiamento T1a1 e T1a2, linfonodo negativo, sem ILV� 

B A traquelectomia radical (tipo A) pode ser considerada para pacientes com estádio T1a1 e T1a2, linfonodo 
negativo e ILV positiva� Conização ou traquelectomia simples é uma opção�
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B A traquelectomia radical (tipo B) deve ser realizada em pacientes com câncer de colo uterino estádio  
T1b1 ≤ 2 cm no maior diâmetro, linfonodo negativo, ILV ±� 

✓
A colocação intra-operatória de cerclagem permanente deve ser realizada durante a traquelectomia simples 
ou radical�

✓
O TPF em pacientes com tumores > 2 cm não pode ser recomendado e é considerado como uma abordagem 
experimental�

✓
Em casos mais avançados, diferentes proposições para preservação da fertilidade devem ser discutidas�
O objetivo da preservação da fertilidade deve ser oferecer a abordagem mais eficiente respeitando  
os aspectos legais do país, sem aumentar o risco oncológico� 

✓

Qualquer gravidez após a TPF deve ser considerada como uma gravidez de alto risco e o parto deve ser 
realizado em um centro especializado em gestação de alto risco� Após traquelectomia simples ou radical, 
a colocação de cerclagem permanente é inerente ao procedimento, por isso o parto só pode ser realizado 
por cesariana� 

✓ A histerectomia de rotina após o término dos planos de fertilidade não é necessária�
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CÂNCER DO COLO DO ÚTERO CLINICAMENTE OCULTO 
DIAGNOSTICADO APÓS HISTERECTOMIA SIMPLES 
Recomendações gerais 

✓
O manejo da doença oculta deve basear-se na revisão especializada da patologia e discutida em reunião 
multidisciplinar de tumores� 

✓
Antes de tomar decisões adicionais de manejo, é necessário um exame de imagem ótimo para avaliar 
o status da doença local e regional (nodal)� A imagem ideal segue as mesmas recomendações que para 
a doença não oculta (ver acima)�

B
Em geral, o manejo da doença oculta segue os mesmos princípios da doença não oculta� A estratégia  
de tratamento deve ter como objetivo evitar a combinação de cirurgia radical e radioterapia devido à maior 
morbidade após o tratamento combinado� 

Manejo de pacientes pT1a1, ILV ± e pT1a2 sem ILV, com margens livres 

✓
Em pacientes com tumores estádio pT1a1, independentemente do status de ILV e pT1a2 sem ILV com 
margens livres no espécimen da histerectomia, nenhum tratamento adicional é recomendado�

Manejo de pacientes com pT1a2 com ILV ou pT1b1 ou pT2a1, com margens livres 

✓
Em pacientes com tumores estádio pT1a2 com ILV ou pT1b1 ou pT2a1 após histerectomia simples, a doença 
potencial nos paramétrios e linfonodos deve ser abordada� 

D
A radioterapia ou quimiorradioterapia é recomendada como uma opção de tratamento eficaz, que evita 
novas cirurgias� Na ausência de tumor residual na imagem (incluindo linfonodos suspeitos), a radioterapia 
isolada é recomendada� Em caso de tumor residual na imagem, incluindo linfonodos suspeitos, recomenda-
se a quimiorradioterapia� 

C
A dissecção de linfonodos retroperitoneais, pelo menos até a artéria mesentérica inferior, pode ser 
considerada em pacientes sem nódulos retroperitoneais suspeitos em exames de imagem para fins  
de estadiamento�

✓ O debulking de linfonodos pélvicos suspeitos pode ser considerado�
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Manejo de pacientes com pT1a2 com ILV ou pT1b1 ou pT2a1, com margens livres (continuação)

D
A cirurgia radical é uma opção em pacientes sem envolvimento linfonodal em exames de imagem  
e na ausência de uma indicação inicial para radioterapia adjuvante (combinação de fatores prognósticos 
negativos)

✓

A linfadenectomia pélvica deve ser realizada como o primeiro passo da cirurgia� A avaliação intraoperatória 
dos linfonodos pélvicos pode ser considerada� Se a avaliação intraoperatória dos linfonodos for negativa ou 
não for realizada, a parametrectomia radical com a ressecção da parte superior da vagina deve ser realizada 
preferencialmente usando técnicas minimamente invasiva� O tipo de parametrectomia radical (extensão da 
ressecção parametrial) deve ser adaptado à presença de fatores de risco prognósticos do tumor primário, 
conforme descrito acima (Tabela 2)� 

✓
A descrição completa do tipo de ressecção usado para parametrectomia radical deve estar presente no 
relatório operatório� 

✓ A modificação de 2017 da classificação de Querleu-Morrow é recomendada como ferramenta (Tablela 3)�

D
Se envolvimento linfonodal, incluindo macrometástases ou micrometástases, for detectado no 
intraoperatório, outras cirurgias (dissecção de linfonodos pélvicos e parametrectomia radical) devem ser 
evitadas e a quimiorradioterapia é recomendada� 

C A dissecção de linfonodos retroperitoneais, pelo menos até a artéria mesentérica inferior, pode ser 
considerada para fins de estadiamento� 

✓ O debulking de linfonodos suspeitos pode ser considerado�

Tratamento de pacientes com estádio pT1b2 e superior ou margens cirúrgicas envolvidas ou tumor residual, incluindo 
linfonodo comprometidos em exames de imagem 

✓
Em pacientes com estádio pT1b2 e superior, margens cirúrgicas comprometidas ou naquelas com tumor 
residual, incluindo linfonodo envolvido em exames de imagem, a quimioradioterapia é recomendada  
e outras cirurgias devem ser evitadas� 

C A linfadenectomia retroperitoneal, pelo menos até a artéria mesentérica inferior, pode ser considerada para 
fins de estadiamento em pacientes com linfonodos retroperitoneais negativos em exames de imagem� 

✓ O debulking de linfonodos suspeitos pode ser considerado�
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MANEJO DO CÂNCER DE COLO LOCALMENTE AVANÇADO 
Estádios T1b2/T2a2 e linfonodos negativos em exames de imagem 

B
A estratégia de tratamento deve ter como objetivo evitar a combinação de cirurgia radical e radioterapia 
externa pós-operatória, devido ao aumento significativo da morbidade e sem impacto evidente 
na sobrevida� 

A A quimiorradioterapia à base de platina e braquiterapia definitivas são o tratamento preferido  
(ver Princípios de radioterapia)�

C A dissecção de linfonodos retroperitoneais, pelo menos até a artéria mesentérica inferior, pode ser considerada 
antes da quimiorradioterapia e braquiterapia� A dissecção de linfonodos pélvicos não é necessária� 

✓

A cirurgia radical é uma opção alternativa, especialmente em pacientes sem fatores de risco negativos 
(combinações de tamanho do tumor, ILV e / ou invasão estromal profunda)� A qualidade da cirurgia, 
tanto a parametrectomia quanto a dissecção linfonodal, são, no entanto, de importância fundamental no 
manejo de grandes tumores� Recomenda-se a avaliação intraoperatória do estado linfonodal (exame de 
congelação) como primeiro passo� Se envolvimento linfonodal for detectado no intraoperatório, incluindo 
macrometástases ou micrometástases, a linfadenectomia pélvica e histerectomia radical devem ser evitadas 
e as pacientes devem ser encaminhados para quimiorradioterapia definitiva e braquiterapia� A dissecção de 
linfonodos retroperitoneais, pelo menos até a artéria mesentérica inferior, pode ser considerada para fins 
de estadiamento� Se a avaliação intraoperatória dos linfonodos for negativa ou não for realizada, deve-se 
realizar a linfadenectomia pélvica sistemática� Recomenda-se a histerectomia radical tipo C2� 

C A quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia radical é uma alternativa controversa� O benefício  
da redução do tumor em relação ao prognóstico não foi comprovado� 

Estádios T1b2/T2a2 e linfonodos comprometidos nos exames de imagem 

A A quimiorradioterapia definitiva e a braquiterapia são recomendadas em pacientes com linfonodos pélvicos 
inequivocamente envolvidos em exames de imagem (ver Princípios de radioterapia)� 

C Um boost de radiação adicional nos linfonodos envolvidos deve ser aplicado (ver princípios de radioterapia)� 

C
A dissecção de linfonodos retroperitoneais, pelo menos até a artéria mesentérica inferior, pode ser 
considerada antes do tratamento para fins de estadiamento em pacientes com linfonodo retroperitoneal 
negativo nos exames de imagem� 

✓ O debulking de linfonodos pélvicos suspeitos pode ser considerado�
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Estádios T2b, T3a/b, T4a

A Recomenda-se quimiorradioterapia baseada em platina e braquiterapia definitiva (ver Princípios  
de radioterapia)�

C Um boost de radiação adicional nos linfonodos envolvidos deve ser aplicado (ver princípios de radioterapia)� 

C A linfadenectomia retroperitoneal, pelo menos até a artéria mesentérica inferior, pode ser considerada 
antes do tratamento em pacientes com linfonodos retroperitoneais negativos nos exames de imagem�

✓
O debulking de linfonodos pélvicos suspeitos pode ser considerado� A exanteração pélvica é uma opção em 
casos selecionados de pacientes com doença estádio T4N0M0� 

Cancer de coto de colo do útero

✓
O manejo do câncer de coto cervical segue as recomendações para pacientes sem histerectomia subtotal 
prévia� Adaptação da radioterapia pode ser necessária, em particular da braquiterapia� 
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DOENÇA METASTÁTICA À DISTÂNCIA NA APRESENTAÇÃO

✓
Patientes com doença metastática na apresentação devem realizar uma avaliação completa (veja 
estadiamento) para determinar a extensão da doença, adequação do tratamento e da modalidade 
terapêutica incluindo melhor suporte clínico�

B
A combinação de quimioterapia é recomendada para os pacientes clinicamente aptos com doença 
disseminada a distância na apresentação (visceral +/- nodal)� Carboplatina/paclitaxel ou cisplatina/paclitaxel 
são os regimes preferidos na primeira linha de tratamento�

B
A adição de Bevacizumabe à quimioterapia padrão é recomendada em pacientes com bom performance 
status e quando o risco de toxicidade gastrointestinal/genitourinário foi cuidadosamente estudado  
e discutido com o paciente�

D
Pacientes com doença metastática limitada na apresentação, confinada aos linfonodos paraorticos, devem 
ser tratados com intenção curativa com quimiorradioterapia definitiva de campos extendidos incluindo 
braquiterapia� O algoritimo de tratamento pode também incluir o debulking cirúrgico dos linfonodos 
aumentados e quimioterapia adicional�

✓
Pacientes com metástase em linfonodos supraclaviculares como único sítio de doença metastática podem 
ser considerados para quimiorradioterapia com intenção curativa� O algoritimo de tratamento pode incluir 
quimioterapia adicional�

C Quimioterapia adjuvante pode ser considerada em casos com alto risco de recorrência como margens 
positivas, linfonodos positivos ou tumores com presença de invasão linfovascular�

✓
A radioterapia para paliação de sintomas como sangramento e dor deve ser considerada principalmente em 
pacientes não tratados com radioterapia previamente�
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RECORRÊNCIA DE DOENÇA 
Tratamento com intenção curativa

✓

O tratamento da doença recorrente com intenção curativa requer centralização e envolvimento de uma 
ampla equipe multidisciplinar, incluindo gineco oncologista, radio oncologista, radiologista, patologista, 
oncologista clínico, urologista e cirurgião plástico� Um programa estruturado para o diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento multidisciplinar deve estar presente nos centros responsáveis    pelo 
tratamento�

✓
Cada centro envolvido no tratamento do câncer do colo do útero deve ter uma rede estabelecida para 
discussão de casos difíceis e disposição para encaminhar pacientes com recidiva para tratamento em 
unidades altamente especializadas�

✓
A participação em ensaios clínicos é encorajada para melhorar a evidência clínica do efeito do tratamento 
curativo na doença recorrente�

Diagnóstico da recidiva

✓ O objetivo do diagnóstico é excluir as metástases à distância e definir a extensão do tumor locorregional�

✓ A recorrência deve ser confirmada por exame histológico�

✓

Pacientes com múltiplas metástases nodais e à distância ou doença local com envolvimento extenso 
da parede pélvica geralmente não são consideradas candidatas ao tratamento curativo� Os fatores 
prognósticos devem ser cuidadosamente avaliados e balanceados em relação à maior morbidade causada 
pelo tratamento�

✓
Recomenda-se um pacote diagnóstico completo com imagens para estabelecer o status da doença local, 
regional e sistêmico (ver estadiamento)�

✓
A paciente deve ser cuidadosamente orientada sobre não apenas as opções de tratamento, mas também  
os riscos e consequências envolvidos�

Recidiva pélvica central após tratamento cirúrgico

D
A quimiorradioterapia associada à braquiterapia guiada por imagem é o tratamento de escolha  
(ver Princípios de radioterapia)� O uso de reforço por técnicas de radioterapia externa para substituir 
a braquiterapia não é recomendado�

✓
Para a braquiterapia, pequenas lesões superficiais (com menos de 5 mm de espessura) na vagina podem 
ser tratadas usando um cilindro vaginal ou ovóides, enquanto outras lesões geralmente requerem técnicas 
intracavitárias intersticiais combinadas�
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Recidiva na parede pélvica após tratamento cirúrgico 

D A quimiorradioterapia é a opção preferida�

✓
Cirurgia pélvica estendida pode ser considerada em pacientes altamente selecionadas, desde que o tumor 
não invada extensivamente a parede pélvica�

D Procedimentos combinados de cirurgia e radioterapia utilizando radioterapia intra-operatória ou 
braquiterapia são uma opção se margens cirúrgicas livres não são alcançáveis�

✓
Radioterapia definitiva ou quimiorradioterapia seguida de reforço por radioterapia estereotáxica/
braquiterapia intersticial guiada por imagem/ terapia com feixe de partículas são opções emergentes�

Recidiva pélvica central ou em parede pélvica após radioterapia ou quimiorradioterapia

D A exenteração pélvica é recomendada para recidiva pélvica central, onde não há envolvimento da parede 
pélvica e dos linfonodos extra-pélvicos�

✓
A ressecção endopélvica lateralmente prolongada pode ser considerada para uma recidiva que se estende 
próximo ou envolve a parede lateral pélvica�

✓
A reirradiação com braquiterapia guiada por imagem para recidivas centrais é uma opção alternativa, 
especialmente em pacientes não aptas ou que recusam a cirurgia de exenteração e que deve ser restrita 
a centros altamente especializados�

Papel da quimioterapia

✓

Se uma nova cirurgia ou radioterapia for considerada, não mais do que 2-4 ciclos de quimioterapia 
combinada devem ser administrados para evitar um longo intervalo antes do tratamento definitivo�  
As recidivas locorregionais, que no momento do diagnóstico pareçamm incuráveis, devem ser reavaliadas 
quanto à possibilidade de tratamento radical, caso seja obtida uma resposta maior�

✓
Candidatas adequadas para quimioterapia adjuvante são pacientes que se recuperam bem dentro  
de 2 meses após o tratamento primário da recidiva�
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Recidiva nodal e oligometastática

✓

Recorrências localizadas em linfonodos para-aórticos, mediastinais e/ou peri-claviculares acima dos campos 
previamente irradiados podem ser tratadas por radioterapia externa radical se possível em combinação com 
quimioterapia� Recomenda-se irradiar eletivamente as estações nodais regionais imediatas abaixo  
e a montante�

✓
O efeito terapêutico da ressecção/citorredução nodal não é claro e deve, se possível, ser sempre seguido  
de radioterapia�

✓

O manejo de metástases isoladas de órgãos (pulmão, fígado, etc�) deve ser discutido em uma equipe 
multidisciplinar envolvida no tratamento do órgão específico afetado pela metástase e deve ser tratado  
de acordo com o método preferido para esse órgão envolvendo ressecção local, ablação por 
radiofrequência, braquiterapia ou radioterapia estereotáxica de acordo com tamanho e posição anatômica�

Tratamento paliativo

✓
As recomendações para o tratamento paliativo só devem ser feitas após uma revisão completa do caso por 
uma equipe multidisciplinar especializada e levando em consideração o performance status, comorbidades, 
sintomas e desejos da paciente� O especialista em cuidados paliativos deve estar ativamente envolvido�

B A quimioterapia combinada de taxano/platina paliativa com ou sem bevacizumab é a opção preferida�

✓
Atualmente, não há segunda linha de quimioterapia padrão e tais pacientes devem ser consideradas para 
ensaios clínicos�

✓ Em pacientes sintomáticas, o tratamento paliativo deve ser adaptado de acordo com situações clínicas�

D Em pacientes com doença disseminada na apresentação, a radioterapia (geralmente um curso fracionado) 
deve ser considerada para uma paliação efetiva�

D Radioterapia paliativa (dose única ou curta duração) para controle de sangramento, corrimento e dor 
pélvica ou metástases ósseas deve ser considerada�

✓
Para syndrome de compressão medular devido a metástases ósseas, a intervenção neuro-cirúrgica ou 
radioterapia fracionada deve ser considerado�

✓
Intervenções cirúrgicas incluindo estomas para desvio de trânsito e implante de stent devem ser 
consideradas apropriadas, no caso de doença sintomática obstrutiva�
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SEGUIMENTO 
Recomendações gerais 

✓

Os objetivos primários do seguimento de pacientes com câncer de colo de útero devem incluir: 
• Detecção precoce de doença recorrente 
• Educação e suporte ao paciente 
• Re-habilitação com o objetivo de prevenir e reduzir consequências psicossociais, físicas, sociais e 

existenciais do câncer, devendo ser iniciada ao diagnóstico� Os esforços devem otimizar as habilidades 
físicas e a qualidade de vida de mulheres afetadas pelo câncer de colo de útero, e incluir familiares/
cuidadores� Atendimento multiprofissional deve estar disponível, incluindo psicólogo, terapeuta sexual, 
fisioterapeuta e nutricionista�

• Avaliação de desfechos de longo prazo de novas estratégias terapêuticas� 
• Controle de qualidade do cuidado

✓

Cada visita deve incluir:
• História do paciente (incluindo detelhamento de sintomas relevantes) 
• Exame físico (incluindo exame especular e pélvico bimanual)
• Checagem pelo médico de eventos adversos usando escalas validadas (ex�: CTCAE Common Terminology 

Criteria for Adverse Events)
• Prevenção e manejo de efeitos colaterais relacionados ao câncer e ao tratamento, como disfunção sexual 

(ex: aconselhamento, lubrificantes vaginais, estrógeno tópico) 

✓
Em caso de aparecimento de sintomas relacionados ao tratamento, considerar referenciar a paciente a um 
especialista na área em questão (ex: gastroenterologista, uro/ginecologista)�

✓
As pacientes devem ser educadas sobre sintomas de uma potencial recorrência e possíveis efeitos 
do tratamento de longa duração e tardios� Pacientes devem ser aconselhados sobre saúde sexual, 
adaptação do estilo de vida, nutrição, exercício, obesidade e sobre a necessidade de cessar o tabagismo� 

C
Esquemas de seguimento devem ser individualizados, levando em consideração fatores prognósticos, 
modalidade terapêutica e risco estimado e/ou efeitos adversos� Em geral, intervalos de seguimento  
de 3 a 4 (6) meses para os 2 primeiros anos, e depois de 6 a 12 meses até cinco anos� 

D
Prescrição de reposição hormonal para pacientes curadas de câncer de colo de útero com menopausa 
precoce é defendida, e deve ser feita conforme recomendação habitual para pacientes em menopausa�
A combinação de estrógeno e progesterona deve ser prescrita se a paciente tiver útero (mesmo se pós 
radioterapia)� Monoterapia com estrógeno é recomendada se paciente histerectomizada� 

✓
Imagem e testes laboratoriais devem ser feitos baseados em sintomas ou achados suspeitos de recorrência 
ou morbidade� 

✓

Em pacientes sintomáticas, RNM ou TC deve ser considerada para avaliar recorrência� Se achados positivos, 
PET-CT deve ser realizado em pacientes nas quais a terapia de resgate (cirurgia ou radioterapia) for 
considerada� PET-CT deve ser também realizado se outro método de imagem for inconclusivo para 
recorrência� 

✓

Confirmação patológica de qualquer doença persistente ou recorrentes deve ser considerada� Se a lesão 
estiver localizada profundamente na endocérvix (em cso de tratamento conservador ou quimiorradioterapia 
definitiva), biópsia guiada por ultrassonografia é o método preferido� Para doença fora do sítio tumoral 
primário , métodos guiados por ultrassom ou TC podem levar a confirmação patológica� No caso de doença 
suspeita clinica ou radiologicamente, uma biópsia negativa pode não ser conclusiva� 
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Seguimento após tratamento de preservação de fertilidade (TPF)

✓
Toda mulher mantém risco de recorrência após TPF e precisa ser seguida cuidadosamente� O seguimento 
deve ser conduzido por profissional com experiência em detectar displasia do trato gastrointestinal inferior 
(ex�: gineco-oncologista, especialista em colposcopia)� 

C
Os intervalos de seguimento devem ser de 3 a 4 meses nos 2 primeiros anos, e depois de 6 a 12 meses até 
cinco anos� Após 5 anos, a paciente deve voltar para a rotina de rastreamento populacional� A duração 
do seguimento deve no entanto ser individualizada dependendo do risco ou persistência de complicações 
relacionadas ao tratamento�

C
O seguimento deve incluir testagem para HPV (com ou sem citologia)� Colposcopia em combinação com 
testagem HPV em paralelo com colposcopista experiente é uma opção� A incorporação de testagem de HPV 
de alto risco nos meses 6, 12 e 24 após o tratamento é defendida� Se a testagem para HPV for negativa, 
então a cada 3-5 anos enquanto o seguimento for indicado�

Seguimento após histerectomia simples ou radical 

✓
Seguimento deve ser feito por médico treinado em seguimento após cirurgia seguindo as recomendações 
gerais (veja acima)� Citologia vaginal não é recomendada� 

Seguimento após quimiorradioterapia definitiva 

✓
Os mesmos métodos de imagem usados no início do tratamento devem ser utilizados para avaliação  
de resposta tumoral�

✓
A avaliação por imagem não deve ser feita antes de três meses de seguimento completo� Em casos dúbios, 
reavaliação deve ser feita após 8 semanas a partir de então� 

B Para fins de reavaliação, o método ideal para checar extensão local é RNM e, para doença à distância, é TC 
de tórax/abdome ou PET-TC (preferível após quimiorradioterapia definitiva ou em pacientes de alto risco)�

✓
Seguimento deve ser feito por médico especilizado em seguimento após radioterapia� Citologia não  
é recomendada nestas pacientes�

✓
Os profissionais devem educar e informar sobre saúde sexual e vaginal, uma vez que estenose vaginal  
e ressecamento podem acontecer� Dilatação vaginal deve ser oferecida, assim como lubrificantes  
e estrógeno local� 
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CÂNCER DE COLO UTERINO NA GRAVIDEZ

✓
Toda paciente com câncer de colo uterino na gravidez (CCG) deve ser aconselhada por uma equipe 
multidisciplinar� Esta equipe deve consistir de experts no campo da ginecologia oncológica, neonatologia, 
obstetrícia, anestesiologia, radioterapia, oncologia clínica, psico-oncologia e se necessário, teologia e ética� 

✓

Dado ao amplo espectro de opções terapêuticas descritas a equipe multidisciplinar recomenda um plano 
terapêutico concensual e individualizado de acordo com a objetivo da paciente, estadiamento do tumor 
e idade gestacional ao diagnóstico do câncer� Os principais objetivos do tratamento recomendado são 
a segurança oncológica da paciente gestante assim como sobrevida, sem morbidade adicional ao feto�

✓

O tratamento de pacientes com CCG deve ser realizado exclusivamente em centros de ginecologia 
oncológica em conjunto com centro perinatal capacitado e com experiência em todos os aspectos de terapia 
oncológica na gravidez e cuidado médico intensivo de neonatos prematuros� Devido a baixa incidência  
de CCG, a centralização em algumas instalações bem equipadas é obrigatório�

D
Além do exame clínico e confirmação histológica de câncer de colo uterino invasivo os exames de imagem 
de escolha para estadiamento de CCG incluem RNM ou ultrassom com médico experiente� Devido 
a experiência limitada e a radioatividade inerente ao PET-CT (PET-RNM), este somente deve ser indicado em 
circunstâncias muito bem selecionadas�

✓
Linfonos suspeitos de acometimento tumoral devem ser confirmados histologicamente devido a sua 
significância prognóstica e o impacto no manejo até a 24 semana de gestação (viabilidade fetal), 
preferencialmente por técnica minimamente invasiva�

D

Dependendo do estádio do tumor e idade gestacional, as seguintes opções de tratamento devem ser 
discutidas com a paciente incluindo os riscos e benefícios de cada estratégia: 
• Cirurgia adaptada incluindo a remoção do tumor: conização, traquelectomia e estadiamento linfonodal 

(veja acima) conforme o estádio da doença e com a intenção de preservar a gravidez�
• Cirurgia radical ou quimiorradioterapia definitiva sem prevervar a gravidez conforme recomendado para 

o estádio da doença, com ou sem interrupção da gravidez previamente�
• Adiar o tratamento oncológico até a maturidade fetal (se possível > 32 semanas de gestação) e início 

do tratamento específico do tumor imediatamente após o parto por via cesareana�
• Quimioterapia até a maturidade fetal e início do tratamento específico para o tumor imediatamente 

após o parto por via cesareana� Quimioterapia prévia deve ser considerada se o tratamento específico 
do tumor for realizado após o parto� Pode-se considerar a quimioterapia baseada em platina a partir  
da 14a semana de gestação nas pacientes com doença localmente avançada ou com doença residual após 
conização que não pode ser completamente ressecado (risco de rompimento prematuro de membrana  
e/ou insuficiência cervical)� 

D

O parto natural parece ter impacto prognóstico negativo nas pacientes com CCG� Assim, o método  
de parto recomendado é a via cesareana após a 32 semana de gestação (se possível)� Durante ou logo 
após a cesareana, o tratamento oncológico definitivo ajustado ao estadiamento tem que ser realizado 
semelhante àquelas pacientes não grávidas, levando em consideração o tratamento que já foi realizado 
durante a gravidez�
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PRINCÍPIOS DE RADIOTERAPIA 
Quimiorradioterapia definitiva e braquiterapia: aspectos gerais 

O tratamento definitivo (sem cirurgia relacionada ao tumor) consiste em quimiorradioterapia pélvica concomitante 
(baseada em platina) e braquiterapia ou Radioterapia Externa (RE) pélvica isolada e braquiterapia�

O tempo total de tratamento para o tratamento definitivo não deve exceder 7-8 semanas�

O atraso do tratamento e / ou interrupções de tratamento devem ser evitados�

Quimiorradioterapia definitiva 

A Radioterapia Externa (RE) é recomendada no mínimo como radioterapia conformacional em 3D� O tratamento 
preferido é a radioterapia de intensidade modulada (IMRT) devido à distribuição de dose mais conformada que 
maximiza a preservação de órgãos em risco� 

A RE pode ser aplicada como quimiorradioterapia concomitante com dose total de 45-50 Gy (1,8 Gy por fração) 
e quimioterapia radioassensibilizante de agente único, preferencialmente cisplatina (40mg / m2 semanal) para 
que a radioterapia definitiva não seja comprometida� Se a cisplatina não for aplicável, as opções alternativas de 
tratamento são fluorouracil (5FU) ou carboplatina� A RE também pode ser aplicada sem quimioterapia concomitante 
de acordo com a seleção do tratamento (ou seja, pacientes sem condições para qualquer quimioterapia)� Em tais casos, 
a hipertermia regional pode ser considerada�

O volume alvo relacionado ao tumor e linfonodos para a IMRT inclui o tumor cervical primário e os tecidos adjacentes, 
como parametrio, corpo uterino, parte superior da vagina, e os linfonodos pélvicos (obturador, interno, externo 
e ilíaco comum, pré-sacral)� No caso de envolvimento dos linfonodos pélvicos, indicando um aumento do risco de 
disseminação dos linfonodos retroperitoneais, a RE pode incluir a região retroperitoneal até os vasos renais (45 Gy)�
No caso de acometimento linfonodal para-aórtico, o volume alvo inclui, no mínimo, a região até os vasos renais� 

Um volume alvo reduzido de RE, resultando em um pequeno campo pélvico, que não inclua os nódulos ilíacos comuns, 
pode ser considerado em pacientes T1b1 de risco baixo ou intermediário com linfonodos negativos em exames  
de imagem e sem ILV� 

O boost para tratamento de linfonodos envolvidos pode ser aplicado como reforço integrado simultâneo dentro 
do tratamento IMRT ou como reforço seqüencial� A dose total incluindo a contribuição da braquiterapia deve ser  
de 55-60 Gy (dose equi-eficaz para 2 Gy por fração (EQD2))� Uma opção de tratamento alternativa é o debulking
cirúrgico dos linfonodos aumentados� 

A radioterapia guiada por imagem (IGRT) é recomendada na IMRT para garantir a aplicação segura da dose nos alvos 
relacionados ao tumor, para esclarecer as incertezas do movimento, reduzir as margens e alcançar redução das doses 
em órgãos de risco� 

O tempo total de tratamento para a RE não deve exceder 5-6 semanas�
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Braquiterapia definitiva 

Recomenda-se a braquiterapia adaptativa guiada por imagem (IGABT), preferencialmente por ressonância magnética 
no momento da braquiterapia� A IGABT é administrado em grandes tumores no final ou após quimioradioterapia 
concomitante� Exames ginecológicos repetidos são obrigatórios e modalidades alternativas de imagem, como 
tomografia computadorizada e ultrassonografia, podem ser usadas� 

Os alvos relacionados ao tumor para braquiterapia incluem o volume tumoral residual (GTV-T
res

) após 
quimiorradioterapia, o volume alvo clínico adaptativo de alto risco (CTV-THR) incluindo todo o colo uterino e tecido 
patológico adjacente residual e o volume alvo clínico de risco intermediário (CTV-T

IR
)� 

Braquiterapia intracavitária e intracavitária/intersticial combinada devem ser realizadas sob anestesia�

O aplicador de braquiterapia deve consistir de um tandem uterino e um componente vaginal (ovóides/anel/molde/
combinados anel/ovóide)� A braquiterapia intracavitária/intersticial combinada para ajustar a aplicação ainda mais ao 
alvo individual deve ser considerada� O componente vaginal carrega furos de orientação para agulha reta ou oblíqua 
para o parametrio� 

Em caso de doença residual significativa no paramétrio (como em qualquer área extra-cervical, por exemplo, vagina, 
corpo uterino, órgão adjacente), isto deve tornar-se parte da CTV-T

HR
� A aplicação de braquiterapia deve ser combinada 

com a técnica intracavitária/intersticial, a fim de se obter uma dose de radiação suficientemente alta em todo o CTV-T
HR

� 

No IGABT, o objetivo do planejamento deve ser entregar uma dose de braquiterapia de 40-45 Gy (EQD2) para alcançar 
uma dose total de RE + braquiterapia de ≥ 85-90 Gy EQD2 (D90) (assumindo 45 Gy por RE) ao CTV-T

HR
, ≥ 60 Gy (D98) 

para o CTV-T
IR
 e ≥ 90 Gy (D98) para o GTV-T

res
� Determina-se o volume da dose 3D e 2D e as restrições pontuais para 

o reto, bexiga, vagina, sigmoide e intestino, e devem basear-se nas evidências clínicas publicadas� 

A normalização da dose no Ponto A deve ser usada como ponto de partida para a otimização do plano de tratamento 
por etapas, embora o relatório de dose e a prescrição do ponto A tenham sido estendidos pela abordagem volumétrica� 

A braquiterapia deve ser administrada em algumas frações como alta taxa de dose (geralmente 3-4) ou em 1-2 frações 
com braquiterapia por taxa de dose de pulso� 

Em tumores grandes, a braquiterapia deve ser administrada dentro de 1-2 semanas do final ou após a quimioradioterapia� 
Em tumores de tamanho limitado, a braquiterapia pode iniciar mais cedo durante a quimiorradioterapia� 

Para os alvos relacionados aos tumores (GTV-T
res

, CTV-T
HR

, CTV-T
IR
), o uso de RE para dar dose extra (por exemplo, boost 

parametrial, boost no colo do útero) é desencorajado, mesmo quando se utiliza RE com tecnologia avançada, como 
radioterapia estereotáctica� O uso de um bloco na linha média para boost parametrial é desencorajado quando se 
aplica radioterapia avançada guiada por imagem, em particular além de 45 a 50 Gy� 

Deve-se ter cuidado para otimizar o conforto da paciente durante a braquiterapia (fracionada)� Preferencialmente, 
isso inclui uma abordagem multidisciplinar� 

Radioterapia ou quimiorradioterapia adjuvante 

Radioterapia ou quimioradioterapia adjuvante seguem princípios análogos para seleção de alvo, dose e 
fracionamento, conforme delineado para o tratamento definitivo� 

A aplicação de IMRT e IGRT deve ser considerada uma vez que a morbilidade relacionada com o tratamento pode ser 
reduzida�

Braquiterapia adjuvante (adicional) deve ser considerada apenas se uma área limitada e bem definida – acessível através 
de uma técnica de braquiterapia – apresentar alto risco de recorrência local (por exemplo, vagina, parametrio)� Essa 
braquiterapia adjuvante deve seguir os principais princípios descritos acima para a braquiterapia guiada por imagem� 

RE conformada 3D definitiva ou quimiorradioterapia e braquiterapia baseada em radiografia 

Radioterapia conformacional 3D isolada ou como quimiorradioterapia concomitante (à base de platina) ± radioterapia 
retroperitoneal, e/ou braquiterapia baseada em radiografia 2D são recomendadas apenas se IMRT e / ou IGABT não 
estiverem disponíveis� 

No caso de radioterapia 3D conformacional e/ou braquiterapia baseada em radiografia, as recomendações para RE 
e IGABT, conforme descrito acima em relação ao alvo, dose, fracionamento e tempo total de tratamento, devem ser 
respeitadas tanto quanto possível� 

Um boost linfonodal seqüencial é aplicado conforme apropriado após a conclusão da RE 3D�

O objetivo do planejamento para braquiterapia deve ser baseado no ponto A� A dose para o ponto A deve ser ≥ 75 Gy 
(EQD2) em largura limitada adaptável CTV-T

HR
 (≤3 cm) e deve ter como objetivo doses mais altas em largura adaptável 

CTV-T
HR

 (> 4 cm)� Além disso, a dose para a largura máxima da CTV-T
HR

 adaptativa deve ser relatada� Limitações de 
ponto de dose baseadas em radiografia – mais restrições de volume de dose 3D disponíveis – para o reto, bexiga, 
vagina, sigmóide e intestino são recomendadas e elas devem ser baseadas nas evidências clínicas publicadas� 
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PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO PATOLÓGICA
Requisitos para o espécime submetido à avaliação anatomopatológica

A requisição de solicitação do exame anatomopatológico deve conter os dados clínicos da paciente, informações sobre 
citologias cérvico-vaginais prévias, biópias prévias, dados clínicos e radiológicos e achados colposcópicos� 

Dados da citologia, da biópsia e da peça cirúrgica (cone / alça, traquelectomia, tipo de histerectomia, presença  
de ovários e tubas uterinas, presença de linfonodos e localização dos linfonodos, presença de manguito vaginal  
e presença de paramétrios) devem ser detalhados na requisição do exame� 

As biópsias e os espécimes cirúrgicos devem ser enviados para o departamento de patologia em um recipiente com 
fixador líquido – Formalina 10% (a amostra pode ser presa em um suporte de isopor ou cortiça)�

Os espécimes de citologia devem ser enviados para o departamento de patologia na forma de esfregaço em uma 
lâmina identificada com o nome do paciente e data de nascimento) ou como citologia líquida� A última é necessária 
quando um teste de HPV é solicitado�

O espécime Cone / Alça deve idealmente ser enviado intacto com um ponto de sutura para identificar a posição das  
12 horas�

Macroscopia e amostragem do espécime

Pequenos espécimes de biópsia devem ser enumerados e medidos�

O diâmetro (duas dimensões) e a profundidade dos espécimes provenientes de cone / alça devem ser medidos� Deve 
ser registrado se o espécime foi enviado inteiro ou fragmentado� Se mais de uma amostra de tecido for recebida, cada 
amostra deve ser medida em três dimensões e inteiramente examinada�

Pintar as margens cirúrgicas com nanquin de espécimes provenientes de cone / alças é opcional�

A análise e os cortes de espécimes de cone / alça devem ser realizados de forma adequada� A inclusão e a análise 
das amostras devem ser feitas em ordem numérica consecutiva� Isso é importante, pois se o tumor está presente em 
mais de uma amostra, é preciso saber se são amostras consecutivas e, portanto, um único tumor ou representam um 
tumor multifocal� Recomenda-se colocar apenas um fragmento de tecido em cada cassete� Há técnicas que permitem 
a incorporação de mais de um fragmento em um cassete, se estes fragmentos forem pequenos o suficiente� Nos casos 
de cones / alças recebidos fragmentados, deve-se realizar a secção radial em série das amostras e colocação de cada 
fatia de tecido em um único cassete�

A descrição do espécime (histerectomia, traquelectomia, presença de ovários e tubas uterinas, presença de linfonodos 
e indicação dos locais dos linfonodos, presença de manguito vaginal, presença de paramétrios) deve ser registrada  
e verificada quanto à consistência com a descrição dada na requisição do exame anatomopatológico� 

A presença de qualquer anormalidade macroscópica em qualquer órgão deve ser documentada�

As dimensões do útero no caso de histerectomia e o colo do útero no caso de uma traquelectomia devem ser 
documentadas�

O comprimento mínimo e máximo do manguito vaginal deve ser documentado�

O tamanho dos paramétrios deve ser documentado em duas dimensões (vertical e horizontal)�

O envolvimento tumoral macroscópico dos paramétrios, da vagina, do corpo uterino ou de outros órgãos deve 
ser documentado� A relação do tumor cervical com as margens vaginal e parametrial (e a margem superior no 
caso de uma amostra de traquelectomia) deve ser medida e cortes apropriados devem ser feitos para que isso seja 
demostrado� 

As margens do paramétrio e a margem vaginal devem ser pintadas� 

Os paramétrios devem ser totalmente incluídos para exame histológico�

A margem cirúrgica superior de uma amostra de traquelectomia deve ser pintada� 

A margem superior de uma amostra de traquelectomia deve ser amostrada em sua totalidade de forma que 
demonstre a distância do tumor à margem� A margem vaginal deve ser totalmente incluída em secções radiais, caso 
o tumor não seja visto macroscopicamente� 

Quando o tumor é pequeno (ou quando o tumor não pode ser identificado macroscopicamente), o colo do útero deve 
ser separado do corpo uterino, aberto e processado como um cone / alça�
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No caso de um tumor grande, a amostra de histerectomia ou traquelectomia deve ser aberta no plano sagital�

A descrição do colo do útero e a medida de qualquer massa tumoral macroscópica devem ser documentadas�

Os tumores que são visualizados macroscopicamente devem ser medidos em três dimensões, a saber, as duas medidas 
da extensão horizontal e a medida da profundidade de invasão�

A localização do tumor dentro do colo do útero deve ser documentada�

O tumor cervical deve ser amostrado para demonstrar a profundidade máxima de invasão, a relação do tumor com  
as margens cirúrgicas e a extensão para outros órgãos�

Se visível, o local de um o cone realizado anteriormente deve ser documentado�

Para tumores grandes pelo menos um bloco por centímetro da maior dimensão do tumor deve ser amostrado�

São necessários blocos adicionais, incluindo o colo do útero adjacente ao tumor, para demonstrar lesões precursoras�

Todo o colo do útero deve ser amostrado no caso de um tumor pequeno ou onde tumor não possa ser identificado 
macroscopicamente�

O corpo uterino, a vagina e os anexos devem ser amostrados de acordo com os protocolos padrão, se não estiverem 
envolvidos pelo tumor� Se o corpo uterino e / ou anexos estiverem macroscopicamente envolvidos, blocos adicionais 
devem ser amostrados�

Toda a margem vaginal deve ser amostrada�

Todos os linfonodos devem ser submetidos a exame histológico� Se os linfonodos estiverem macroscopicamente 
envolvidos, amostras representativas são suficientes� Se macroscopicamente não envolvidos, cada linfonodo deve 
ser cortado em intervalos de 2 mm e totalmente incluído� De cada bloco devem ser realizados cortes corados 
em hematoxilina e eosina (H & E)� Os linfonodos devem ser submetidos em cassetes separados, de acordo com 
a localização registrada no pedido do exame anatomopatológico� 

Análise anatomopatológica do linfonodo sentinela

A avaliação intra-operatória deve ser realizada em linfonodo(s) – sentinela (s) suspeito(s) e pode ser realizada 
em linfonodo (s) – sentinela (s) “não suspeito (s)”, uma vez que a confirmação de metástase linfonodal resultará 
na interrupção de uma histerectomia ou traquelectomia�

Para a avaliação intra-operatória, o (s) linfonodo (s) – sentinela (s) precisam ser enviados para o departamento  
de patologia a fresco� 

A análise intra-operatória requer a dissecção do tecido adiposo pelo patologista com a seleção do (s) linfonodo (s)� 

Para um linfonodo envolvido macroscopicamente pelo tumor, uma única secção é adequada para ser congelada�

O procedimento de congelação pode ser combinado com um exame citológico – citologia de impressão (“imprint”)�

Qualquer linfonodo-sentinela “não suspeito” deve ser dividido em duas partes (se for pequeno) ou cortado em fatias 
de 2 mm de espessura e totalmente congelado�

De cada amostra, os cortes histológicos devem corados em H & E�

Após a análise da congelação, o tecido deve ser colocado em um cassete, fixado em formalina 10% e posteriormente 
processado e emblocado em parafina�

Os blocos de tecido do (s) linfonodo (s) – sentinela (s) devem ser inteiramente analisados através de cortes histológicos 
em diferentes níveis e corados em H & E� Estudo imunoistoquímico com pancitoqueratinas deve ser realizado em todos 
os blocos�

A detecção de micrometástases e de células tumorais isoladas deve ser realizada através de estudo imunoistoquímico 
com anticorpos anti- pancinoqueratinas (por exemplo, CK AE1 / AE3)� Diferentes procedimentos foram publicados 
e descritos, mas não existe um método padrão� As células positivas para a citoqueratina devem ser sempre 
correlacionadas com a morfologia� As inclusões müllerianas (endosalpingiose, endometriose) e células mesoteliais 
podem raramente estar presentes nos linfonodos pélvicos e para-aórticos e são citoqueratinas positivas�
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Requirements for pathology report

Descrição do(s) espécime(s) submetido(s) para avaliação histológica.

Descrição macroscópica do espécime (biópsia, cone/alça, traquelectomia, histerectomia) incluindo dimensões da 
amostra (três dimensões), número de fragmentos de cones/alças, comprimento máximo e mínimo do manguito 
vaginal e paramétrios -  em duas dimensões.

Localização do tumor ou tumores, se o tumor for visível macroscopicamente, em amostras de 
traquelectomia e histerectomia.

Dimensões do tumor , incluindo as duas medidas de extensão horizontal e a profundidade de invasão ou espessura (a 
dimensão do tumor deve basear-se em uma correlação das características macrocoscópicas com as microscópicas). 
Quando tumores multifocais estão presentes, cada um deve ser descrito e medido separadamente e o maior será 
usado para estadiamento. As amostras de conização anterior ou subsequente, traquelectomia ou histerectomia devem 
ser correlacionadas para a estimativa do tamanho do tumor. Isso é importante, pois diferentes espécimes podem ter 
sido obtidos em tempos cirúrgicos distintos e em diferentes instituições. Um fator que deve ser observado é que  
simplesmente adicionar o tamanho máximo do tumor em espécimes separados pode superestimar significativamente 
a dimensão máxima do tumor.

Tipo histológico e grau histológico do tumor.

Presença ou ausência de invasão linfovascular (ILV).

Patologia coexistente (por exemplo: lesão intra-epitelial escamosa / neoplasia intra-epitelial cervical, 
adenocarcinoma in situ, lesão intra-epitelial estratificada produtora de mucina - “Smile”). 

Distância mínima do estroma cervical não envolvido pelo tumor.

Situação das margens (em relação a doenças invasivas e pré-invasivas). Especificação das margens.

Status dos linfonodos, incluindo o (s) linfonodo(s) - sentinela (s), o número total de linfonodos encontrados de acordo 
com a sua localização e o número de linfonodos positivos, bem como presença de extensão extranodal. As 
micrometástases (maiores que 0,2 mm e até 2 mm) são relatadas como pN1 (mi). As células tumorais isoladas não 
superiores a 0,2 mm nos linfonodos regionais devem ser relatadas como pN0 (i +).

Metástases à distância, confrmadas pela patologia.

Estadiamento patológico provisório  pré-tumoral/ reunião multidisciplinar (AJCC 8ª edição).

Itens a serem incluídos no relatório anatomopatológico de Carcinomas da Cérvix

DADOS  
CLÍNICO-CIRÚRGICOS

MACROSCOPIA MICROSCOPIA

Espécimes submetidos Dimensões da peça
• Número de fragmentos (para cones/alças)
• Dimensões da peça (para cones/alças)�

 º Diâmetro da ectocérvice (duas 
medidas)�

 º Espessura da peça�
• Manguito vaginal

 º Comprimento mínimo�
 º Comprimento máximo�

• Tamanho dos paramétrios em duas 
dimensões (vertical e horizontal)�

Localização macroscópica do (s) tumor (es)

Dimensão tumoral*
• Extensão horizontal (duas medidas)�
• Profundidade de invasão ou espessura�
Tipo histológico do tumor
Grau histológico do tumor
Invasão angiolinfática
Patologia coexistente
• Lesão intra-epitelial escamosa/ lesão intra-

epitelial cervical�
• Adenocarcinoma in situ�
• Lesão intra-epitelial estratificada produtora 

de mucina�
Distância mínima do estroma cervical não 
envolvido
Status das margens (lesões invasivas  
e pré-invasivas). Especificar as margens.
Status dos linfonodos (linfonodo (s) -sentinela 
(s), número de linfonodos positivos /número 
retirado e localização e presença de extensão 
extranodal 
Metástases confirmadas pela Patologia
Estadiamento patológico provisório  
pré-tumoral/reunião multidisciplinar (TNM)

* As dimensões tumorais devem ser baseadas na correlação entre achados macroscópicos e microscópicos� 
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