
revisão sistematizada

Resumo O carcinoma de endométrio é o câncer ginecológico mais comum do 

mundo desenvolvido. A maioria das mulheres apresenta-se no estádio I da doença, com bom prognóstico e taxa 

de sobrevida global superior a 90%. O tratamento definitivo para o carcinoma endometrial é a histerectomia 

total abdominal e salpingo-ooforectomia bilateral associada ou não à linfadenectomia pélvica e para-aórtica, 

omentectomia e, eventualmente, seguida de terapias adjuvantes. Dentre elas, a radioterapia pélvica, a braquiterapia 

vaginal e a quimioterapia têm sido utilizadas como tratamentos complementares à cirurgia. Porém, a relevância 

da dissecção linfonodal e da adjuvância permanece controversa particularmente na doença inicial, dada a 

excelente taxa de sobrevida global dessas pacientes. O presente artigo discute algumas evidências em relação 

a cada tipo de tratamento.

Abstract Endometrial carcinoma is the most common gynecological cancer in 

the developed world. Most women are diagnosed with stage I disease, has good prognostic and an overall 

survival of up to 90%. The definitive treatment for endometrial carcinoma is total abdominal hysterectomy 

and bilateral salpingo-oophorectomy with or without pelvic and para-aortic lymphadenectomy, omentectomy 

and, eventually, adjuvant therapies. Among these therapies, the pelvic external beam radiotherapy, the vaginal 

brachytherapy and the chemotherapy have been used as complementary treatment. However, the relevance 

of lymphadenectomy and adjuvant therapies remains controversial, particularly in the initial disease, given the 

excellent overall survival of this group of patients. The article brings a discussion on some evidences with regard 

to each of these adjuvant treatments.
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Introdução

O carcinoma de endométrio é câncer ginecológico mais comum 

do mundo desenvolvido. A maioria das pacientes se encontra na 

pós-menopausa, com apenas 25% de pré-menopausadas e 3% de 

pacientes abaixo dos 40 anos de idade. Os fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer de endométrio incluem: obesidade, 

nuliparidade, menopausa tardia, diabetes mellitus, estrogeniote-

rapia exclusiva, terapia com tamoxifeno e uso de contraceptivos 

orais. Os tumores epiteliais compreendem 97% dos casos, e o 

adenocarcinoma endometrioide é o tipo histológico mais comum 

(90%). Os outros 10% compreendem o carcinoma de células 

claras e o carcinoma seroso papilífero (D).1 

A maioria das mulheres com câncer de endométrio apresenta-

se no estádio I (de acordo com o estadiamento proposto pela 

Federação Internacional de Ginecologistas e Obstetras, FIGO) 

e tem bom prognóstico, com uma taxa de sobrevida global 

superior a 90%. Com exceção das mulheres com doença local-

mente avançada ou metastática, o tratamento definitivo para 

o carcinoma endometrial é a histerectomia total abdominal e 

salpingo-ooforectomia bilateral seguida ou não de linfadenectomia 

pélvica e para-aórtica. A decisão pela utilização de tratamento 

adjuvante depende de alguns fatores de risco.

O câncer de endométrio, na sua maior parte, confina-se ao 

útero e normalmente se dissemina por via linfática ou por extensão 

direta. Metástases hematogênicas, normalmente pulmonares, 

ocorrem na doença avançada (D).2  O prognóstico da doença 

é definido por meio do estadiamento e da presença ou não de 

fatores de risco (D).1  A FIGO utiliza o estadiamento cirúrgico e 

patológico para o carcinoma de endométrio e subdivide a doença 

em graus histológicos diferentes. Na ausência de metástases à 

distância, a presença de metástases em linfonodos regionais é 

o fator prognóstico de maior importância nesse tipo de câncer. 

Outros fatores de alto risco estão ligados à determinação do 

prognóstico como profundidade de invasão miometrial, grau 

tumoral, invasão do espaço linfovascular e subtipos histológicos. 

Pacientes mais idosos tendem a apresentar pior sobrevida em 

comparação a pacientes jovens, porém alguns estudos suge-

rem que a idade não seja um fator de risco independente para 

recidivas (D).1 

No intuito de impedir ou diminuir a taxa de aparecimento 

de recidivas, propõe-se a realização de terapêuticas adjuvantes. 

Dentre elas, a radioterapia pélvica, a braquiterapia vaginal e 

a quimioterapia têm sido utilizadas como tratamentos com-

plementares à cirurgia. Porém, a relevância dessas terapias 

permanece controversa, particularmente na doença em estádio 

I, dada a excelente taxa de sobrevida global dessas pacientes. O 

objetivo deste artigo é discutir algumas evidências em relação 

a cada tipo de tratamento.

Metodologia

Foram avaliadas publicações científicas indexadas no site 

Pubmed no período de agosto de 2008 a fevereiro de 2009, 

utilizando-se como palavras-chave ‘endometrial carcinoma’ AND 

‘adjuvant’. Os artigos foram selecionados com base em grau de 

evidência e ano de publicação.

Cirurgia

Como dito anteriormente, a modalidade primária para o 

tratamento do câncer de endométrio é a histerectomia total 

abdominal seguida de salpingo-ooforectomia bilateral. A reali-

zação da linfadenectomia pélvica e para-aórtica contribui para 

o estadiamento cirúrgico das pacientes, porém sua realização 

é controversa e varia em cada centro de tratamento. Muitos 

ginecologistas oncológicos tendem a realizar a linfadenectomia 

para excluir doença extrauterina e então definir a necessidade 

de terapia adjuvante. Outros preferem retirar apenas os linfo-

nodos suspeitos à palpação. Por exemplo, todas as pacientes 

do estudo GOG 99 foram submetidas à linfadenectomia de 

rotina.3 (A); ao contrário, as pacientes do estudo PORTEC-1 

foram submetidas apenas à exérese de nódulos macroscopica-

mente suspeitos (A).4 

Alguns estudos têm mostrado que há um ganho significa-

tivo na sobrevida de pacientes com carcinoma de endométrio 

submetidas à extensa dissecção linfonodal. Chan et al.5 (B) 

realizaram uma análise retrospectiva, revisando o desfecho de 

39.396 pacientes submetidas ao tratamento cirúrgico do câncer 

de endométrio com o propósito de determinar o impacto da 

linfadenectomia no tratamento de pacientes com carcinoma de 

endométrio. Os autores concluíram que existe uma associação 

significativa entre a extensão da linfadenectomia e ganho de 

sobrevida para pacientes com carcinoma de endométrio em 

estadios iniciais, excetuando-se os de baixo risco (estadio IA, 

IBG1 e IBG2). Cragun et al.6 (B), em 2005, publicaram um 

estudo retrospectivo de 509 pacientes com tumores iniciais 

de endométrio tratados cirurgicamente e submetidos ou não 

à linfadenectomia. Houve benefício na sobrevida global com a 

realização da linfadenectomia, quando se analisou separadamente 

o subgrupo de alto risco para recidiva (grau 3, >metade invasão 

miometrial ou células claras e adenocarcinoma seroso papilífero) 

(p=0,001). Não houve benefício no subgrupo de baixo risco ou 

na análise de toda a população estudada.
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A linfadenectomia, porém, aumenta o risco de linfedema 

permanente, além de aumentar a morbidade cirúrgica sem 

acrescentar um benefício claro, principalmente em pacientes 

com carcinoma de endométrio estádio I. Além disso, estudos 

observacionais devem ser interpretados com cautela, já que há 

uma diferença entre as pacientes que são submetidas ou não à 

linfadenectomia. As pacientes normalmente poupadas da dis-

secção linfonodal são aquelas que apresentam comorbidades e 

obesidade, sendo que tais alterações podem estar associadas à 

pior taxa de sobrevida.

Panici et al.7 (A) publicaram um estudo prospectivo rando-

mizado avaliando o impacto da linfadenectomia sistemática na 

cirurgia do câncer de endométrio. Foi observado que uma parcela 

das pacientes submetidas à linfadenectomia acaba mudando 

de estádios iniciais para o estádio IIIC (FIGO), aumentando a 

acurácia prognóstica do estadiamento. Porém, as pacientes que 

realizaram linfadenectomia sistemática têm uma maior taxa 

de complicações pós-operatórias. O estudo é concluído com 

o argumento de que a adição da linfadenectomia sistemática 

ao tratamento cirúrgico do câncer de endométrio não elevou a 

sobrevida livre de doença e a sobrevida global em comparação às 

pacientes que não realizaram linfadenectomia, o que mostra um 

aumento na morbidade associada ao procedimento sem alterar 

a história natural da doença.

Um grande estudo prospectivo envolvendo 85 centros em 

quatro países randomizou 1.408 mulheres com diagnóstico de 

carcinoma de endométrio para receberem tratamento cirúrgico 

primário (histerectomia total abdominal seguida de salpingo-

ooforectomia bilateral) associado ou não à linfadenectomia 

pélvica. O chamado estudo ASTEC (A Study in the Treatment 

of Endometrial Cancer)8 (A) foi recentemente publicado, e seus 

resultados mostram que realizar linfadenectomia pélvica em 

pacientes com carcinoma de endométrio em estádios iniciais 

não traz benefício na sobrevida e na prevenção de recorrência. 

O estudo mostrou ainda um tempo de internação maior e um 

aumento na morbidade relacionada ao tratamento, principal-

mente com o aparecimento de linfedema de membros inferiores 

no grupo que foi submetido à linfadenectomia.

Uma opção à linfadenectomia no tratamento cirúrgico do 

câncer de endométrio seria a identificação do linfonodo senti-

nela, definido como o primeiro linfonodo regional que recebe a 

drenagem linfática de um determinado órgão. Caso o linfonodo 

sentinela seja negativo para doença metastática, espera-se que 

os outros linfonodos regionais estejam também livres de doença 

(D).9 A técnica de identificação do linfonodo sentinela tem sido 

amplamente utilizada no estadiamento e tratamento de mui-

tos tumores, incluindo melanoma e câncer de mama. Porém, 

a complexidade da drenagem linfática uterina, assim como a 

dificuldade de se injetar o marcador antes da cirurgia, põe em 

questionamento a possibilidade de realização e a reprodutibilidade 

da técnica do linfonodo sentinela no câncer de endométrio.

No câncer de endométrio, o linfonodo sentinela tem sido 

detectado em vários locais, refletindo o problema de localização 

do tumor original. Os autores sugerem que o linfonodo marcado 

possa ser encontrado na região da artéria ilíaca externa, fossa obtu-

radora, ilíaca interna e na bifurcação da artéria ilíaca comum (B).10  

Além disso, a taxa de identificação tem sido muito variável, em 

torno de 45 a 100% (D).9 Sendo assim, futuros trabalhos ainda 

são necessários para que se estabeleça a real segurança da utilização 

desta técnica no tratamento do câncer de endométrio. 

Alguns autores têm defendido a realização rotineira da 

omentectomia na cirurgia do câncer de endométrio, mas seu real 

benefício ainda não é conhecido. Eles sugerem que omentectomia 

deve ser realizada em toda cirurgia por fornecer informações 

adicionais a respeito do prognóstico (B).11 Os carcinomas dos 

tipos histológicos seroso papilífero e de células claras, por apre-

sentarem pior prognóstico e disseminação peritoneal precoce, 

devem ser tratados similarmente ao câncer de ovário ou seja, 

com realização rotineira da omentectomia. Porém, apesar da 

metástase em omento ser um significativo marcador de mau 

prognóstico, não há qualquer benefício em se realizar omentec-

tomia nas pacientes portadoras de carcinoma de endométrio do 

tipo endometrioide; é suficiente realizar uma cuidadosa inspeção 

e palpação do omento durante a cirurgia (B).12 

Radioterapia adjuvante

Vários estudos têm mostrado que o tratamento radioterápico 

adjuvante diminui o risco de recorrência locorregional em pacientes 

com câncer de endométrio estádio I (A).3,4 Porém, não se sabe 

ao certo se ela promove ganhos na sobrevida global. Pacientes 

com doença confinada ao útero, principalmente aquelas com 

histologia endometrioide, apresentam um prognóstico favorável 

e a maioria significativa é curada exclusivamente com cirurgia. 

Entretanto, mesmo após a realização de uma cirurgia adequada, 

algumas pacientes apresentam recidivas (D).13 

Existe uma gama de variações nos achados intra e extrau-

terinos do câncer de endométrio que faz com que o risco de 

recorrência seja extremamente variável de paciente para paciente. 

No intuito de tentar determinar mais apuradamente a probabi-

lidade de recorrência, os autores têm subdividido as pacientes 

com doença confinada ao útero em categorias de risco baseadas 

principalmente na profundidade de invasão e no grau tumoral. 

Assim, para muitos pacientes, qualquer terapia adjuvante seria 
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desnecessária a priori. Este grupo, chamado grupo de “baixo 

risco”, incluiria todos os pacientes com tumor sem invasão mio-

metrial (estádio IA) com moderado ou baixo grau histológico 

(IAG1 e IAG2), e aqueles com invasão miometrial limitada à 

metade do endométrio, também com moderado ou baixo grau 

histológico (IBG1 e IBG2). O grupo considerado de “médio 

risco” compreende os tumores que não invadem o miométrio 

ou o invadem até a metade, porém com grau histológico alto 

(IAG3 e IBG3), e tumores do estádio IC com grau histológico 

moderado ou baixo (IC graus 1 e 2). O grupo chamado de 

“alto risco”, por sua vez, apresenta alto risco para recidivas e 

inclui pacientes com tumores que invadem mais da metade do 

miométrio, que apresentam alto grau histológico (ICG3), que 

apresentam qualquer grau histológico, porém com invasão do 

espaço perivascular, e tumores com qualquer profundidade de 

invasão (IB, IC) associados a alto grau histológico e invasão do 

espaço perivascular (D).2 

Conhecendo as limitações inerentes aos estudos retrospectivos, 

os primeiros dados consistentes relativos ao risco de recidiva 

do câncer de endométrio derivaram de um amplo estudo mul-

ticêntrico, prospectivo e randomizado chamado GOG 99. O 

estudo incluiu pacientes com carcinoma de endométrio do tipo 

endometrioide cirurgicamente estadiados em IB, IC e estádio 

II oculto de todos os graus histológicos. O risco cumulativo 

de recorrência em dois anos, para pacientes que não receberam 

radioterapia adjuvante, foi de 12% com uma taxa de recidiva 

de 15,3% em um seguimento médio de 68 meses. A taxa de 

recorrência pélvica foi de 8,9% e, sendo que a maioria foi limi-

tada à vagina (A).3 

Em seguida, o estudo PORTEC-14 (A) foi mais seletivo nos 

critérios de elegibilidade, incluindo apenas pacientes com car-

cinoma endometrioide estádio IC grau 1, IB grau 2, IC grau 2 

e IB grau 3. Os pacientes considerados nos extremos da linha de 

risco, IB grau 1 (baixo risco) e ICG3 (alto risco), foram excluídos 

do estudo. A taxa de recorrência após cinco anos de acompanha-

mento entre as pacientes que não receberam terapia adjuvante 

foi de 21%, sendo que dois terços dessa taxa correspondem à 

recorrência locorregional (14%). Das recorrências locorregionais, 

quase três quartos (10,2%) ocorreram na vagina, assemelhando-

se ao observado anteriormente no estudo GOG 99.

Kong et al.14 (A) publicaram uma metanálise envolvendo 

quatro ensaios clínicos (1.770 pacientes) mostrando que a adição 

de radioterapia pélvica ao seguimento pós-cirúrgico reduziu 

em 72% a recorrência locorregional (p<0,00001), porém sem 

qualquer benefício sobre o taxa de recorrência à distância ou 

o risco de morte pela doença (sobrevida global). O número de 

pacientes tratados para prevenir uma recorrência locorregional 

foi de 16,7 pacientes. Quando se analisou apenas um subgrupo 

de “alto risco” (incluindo estadio IC e grau 3), não foi possível 

chegar a conclusões definitivas e, dessa forma, os autores atestam 

que, para esclarecer tais questões, outros estudos prospectivos 

devem ser realizados. 

Dados do estudo ASTEC não mostraram benefícios na sobre-

vida global com o uso de radioterapia adjuvante no carcinoma 

de endométrio estádio I. Os autores comentam que, apesar da 

redução de recidivas locorregionais, o seu uso nesse grupo de 

pacientes não se justifica (A).8 

Sabe-se que tumores com extensa invasão miometrial e alto 

grau histológico apresentam alto risco de recorrência, mesmo 

na ausência de doença extrauterina. Outros fatores que podem 

ser levados em consideração na avaliação do risco de recidiva 

incluem a idade da paciente e a presença de invasão do espaço 

linfovascular (A).3,4 

O uso da radioterapia adjuvante no carcinoma de endométrio 

confinado ao útero tem sido intensamente debatido. Tanto o es-

tudo GOG 993 (A) quanto o PORTEC-14 (A) mostraram que a 

radioterapia externa promove um significativo controle pélvico da 

recidiva, porém sem qualquer melhora na sobrevida global.

Pacientes com tumores em estádio IC e grau histológico 

3 merecem observação particular. Até o presente momento, 

o tratamento ideal para essas pacientes consideradas de alto 

risco permanece incerto, já que foram excluídas do estudo 

PORTEC-1 e, no estudo GOG 99, apresentavam-se em número 

muito reduzido. Uma metanálise recente sugeriu que esse é o 

grupo de pacientes que talvez possa se beneficiar da radioterapia 

adjuvante no que diz respeito ao controle de recidiva pélvica e 

sobrevida (A).15 

O impacto predominante da radioterapia externa na redu-

ção das recidivas vaginais sugere que a braquiterapia vaginal 

exclusiva poderia ser uma alternativa efetiva e mais tolerável 

para muitas dessas pacientes. Os resultados do primeiro estudo 

prospectivo randomizado que avaliou o papel da braquiterapia 

vaginal foram recentemente publicados. Embora não tenha uti-

lizado um braço controle sem tratamento adjuvante (tratamento 

cirúrgico exclusivo), o estudo PORTEC-216 (A) randomizou 427 

pacientes com carcinoma de endométrio confinado ao útero de 

risco intermediário a alto. Após a cirurgia, 214 e 213 pacien-

tes foram randomizadas para receberem radioterapia externa 

(46 Gy em 23 sessões) versus braquiterapia vaginal (terapia de 

alta dose com 21 Gy dividido em 3 frações ou terapia de baixa 

dose com 30 Gy em dose única). Os pacientes elegíveis para o 

estudo apresentavam mais de 60 anos de idade, tinham doença 

estadiada em ICG1, ICG2 e IBG3, ou eram de qualquer idade 

com estádio IIAG1, IIAG2 e IIAG3 (com menos de 50% de 
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invasão miometrial). A taxa de recorrência vaginal em três anos 

foi similar: 0,9% para pacientes submetidas à braquiterapia 

versus 2,0% em pacientes submetidas à radioterapia externa 

(p=0,97). Porém, houve uma taxa maior de recidivas pélvicas 

no grupo que recebeu braquiterapia (3,6% nos pacientes que 

foram submetidas à braquiterapia versus 0,7% nas pacientes 

submetidas à radioterapia externa, p=0,03). Essa diferença não 

foi associada à diferença na taxa de sobrevida global. Como, 

no estudo PORTEC-1, a taxa de recidiva vaginal foi de 19% 

para o grupo das pacientes que não receberam qualquer terapia 

adjuvante e como a maioria das recidivas foi diagnosticada 

na vagina, os autores concluíram que a braquiterapia vaginal 

é efetiva em prevenir recidivas vaginais com um mínimo de 

efeitos colaterais e uma melhor qualidade de vida em compa-

ração à radioterapia externa. Portanto, a braquiterapia vaginal 

poderia ser considerada o tratamento adjuvante de escolha para 

as pacientes com carcinoma de endométrio confinado ao útero 

(excluindo-se aquelas no estádio ICG3).

O debate entre a relativa importância da recidiva regional e a 

sobrevida global permanece. Muitos pesquisadores têm refletido 

sobre a experiência dos mastologistas, fazendo uma analogia com 

a eficácia da radioterapia locorregional em pacientes submetidas 

à cirurgia conservadora da mama, sem impacto significativo na 

sobrevida global. Apenas em uma extensiva metanálise recentemente 

publicada, houve uma pequena, porém significativa melhora na 

sobrevida global, atribuída ao controle da recidiva local realizada 

com radioterapia (A).17 A crítica à utilização de radioterapia em 

pacientes portadoras de carcinoma de endométrio em estádios 

iniciais não é baseada apenas nas taxas de recidiva locorregional, 

mas principalmente em seus efeitos colaterais e seu custo. 

Dois recentes estudos trouxeram informações importantes 

sobre o real custo da terapia adjuvante no câncer de endométrio. 

Em uma análise da radioterapia externa aplicada às pacientes 

dos estudos GOG 99 e PORTEC-1, calculou-se que o custo por 

recorrência prevenida é de aproximadamente 225 mil dólares, 

sendo que essa soma cai para 50 mil dólares por recorrência pre-

venida caso a terapia adjuvante se restrinja apenas às pacientes 

dos subgrupos de alto risco (B).18 Outra avaliação que comparou 

o custo-efetividade da braquiterapia vaginal à observação ape-

nas em pacientes estadiados cirurgicamente em IC, IBG3 e II 

mostrou que a estratégia de apenas observar as pacientes após 

o tratamento cirúrgico, com terapia reservada às pacientes que 

apresentam recidivas, resultou em uma diminuição de 31% no 

total de custos com o tratamento em comparação à imediata 

braquiterapia adjuvante em todas as pacientes. Porém, essa forma 

de tratamento foi associada a uma redução de 3% na sobrevida 

dessas pacientes (B).19 

Dada a falta de benefícios documentados sobre a sobrevida 

global, muitas questões têm sido levantadas acerca do uso de 

qualquer tipo de tratamento adjuvante, mesmo que seja apenas 

braquiterapia vaginal, em pacientes com carcinoma endometrial 

confinado ao útero. Em recente estudo retrospectivo, Obermair et 

al.20 (B) compararam resultados, incluindo recorrências vaginais, 

em pacientes com doença nos estádios IB, IC e IIA em qualquer 

grau histológico, submetidos a tratamento cirúrgico exclusivo 

versus cirurgia seguida de braquiterapia vaginal. Os autores 

concluíram, com base nas análises, que a braquiterapia vaginal 

pós-operatória não se associou a uma redução no risco de reci-

divas, incluindo recidivas vaginais, mesmo quando as pacientes 

foram estratificadas em subgrupos de risco e grau histológico. 

Como comentado anteriormente, a tentativa de definir, em um 

estudo retrospectivo, um Grupo Controle de comparação que 

não tenha utilizado qualquer terapia adjuvante é problemática. 

Como os autores reconhecem, o uso da braquiterapia vaginal 

foi definido com base em ad hoc (cuja aplicação varia em cada 

caso, sem um critério definido) e as pacientes com presumido 

alto risco de recorrência (grau 3, IC, IIA) foram significativa-

mente mais selecionadas para receberem braquiterapia. Dos 575 

pacientes analisados, 329 pertenciam ao estádio IBG1 e IBG2. 

Nos estudos PORTEC-1 e PORTEC-2, as lesões IBG1 foram 

sistematicamente excluídas devido ao seu excelente prognóstico 

apenas com tratamento cirúrgico exclusivo. Adicionalmente, 

notou-se no estudo PORTEC-1 que as pacientes IBG2 apre-

sentavam um risco muito baixo para recidiva sem tratamento 

adjuvante, e esses casos foram excluídos do estudo PORTEC-2. 

Essas subcategorias de estadiamento tumoral foram incluídas, 

no estudo GOG 99, no grupo de risco baixo-intermediário. A 

inclusão desses pacientes de baixo risco na análise de Obemair 

et al. reduz a sensibilidade do estudo em detectar algum  im-

pacto potencial da braquiterapia na recorrência.

Até recentemente, a maioria das pacientes com câncer en-

dometrial em estádios iniciais eram tratadas excessivamente, 

e tal conduta ainda é vista em alguns centros de tratamento 

mais resistentes a mudanças. Porém, a diminuição no uso não 

seletivo da radioterapia adjuvante secundária ao aumento na 

incorporação de um ideal estadiamento cirúrgico e uma melhor 

compreensão da biologia do tumor e suas recidivas representa 

um louvável progresso na condução de pacientes com carcinoma 

de endométrio confinado ao útero.

Finalmente, surge a pergunta mais importante. Como fazem 

os médicos para sumarizar os dados disponíveis e fornecer o 

tratamento adequado à maioria das pacientes? Esta ainda é uma 

questão difícil de responder. Outros fatores de risco, como baixa 

extensão ao seguimento uterino e envolvimento neoplásico do 



Valejo EAM, Tiezzi DG

FEMINA | Novembro 2009 | vol 37 | nº 11608

espaço perivascular, devem ser conhecidos. A idade da paciente 

e seu “performance status” devem ser observados. Para as pacientes 

com baixo risco para recidivas (estadiamento clínico IA, IBG1, 

IBG2), há quase sempre um consenso de que nenhuma terapia 

adicional à cirurgia inicial deve ser utilizada. Para pacientes com 

carcinoma endometrial confinado ao útero com características 

de alto risco para recidivas, não há nenhuma evidência nível I 

de que a terapia adjuvante esteja associada a ganho na taxa de 

sobrevida. Nesse caso, a opção de não realizar qualquer terapia 

adjuvante neste grupo de pacientes é aceitável, porém, nenhuma 

decisão a respeito de realizar ou não qualquer terapia adjuvante 

nesta situação pode ser vista simplesmente como certa ou errada, 

e cada opção deve ser avaliada individualmente dentro de uma 

escala de possibilidades de escolha. A possibilidade de utilização 

da terapia adjuvante deve ser discutida com cada paciente, sendo 

exposto claramente o potencial de redução das recidivas locais, 

toxicidade, inconveniências do tratamento, possibilidade de 

sucesso da terapia de resgate e a conhecida falta de benefícios 

mensuráveis com relação à sobrevida global. Seria aceitável a 

realização de braquiterapia vaginal para a maioria das pacientes 

estadiadas cirurgicamente em ICG1, ICG2 e IBG3 com mais de 

50% de invasão miometrial, porém é importante reiterar que 

não há decisão clínica errada nessas situações (D).13 

Quimioterapia

O benefício da quimioterapia adjuvante no tratamento 

do câncer de endométrio permanece incerto. Não existem 

muitos estudos clínicos randomizados publicados que avaliem 

exclusivamente o papel da quimioterapia no tratamento do 

câncer endometrial inicial. Estudos fase II que compararam o 

uso de quimioterapia em câncer de endométrio avançado ou 

recidivado mostraram taxas de resposta acima de 20%, prin-

cipalmente com o uso de antraciclinas, derivados da platina e 

taxanos (A).21 Hogberg22 (A) publicou uma revisão sistemática 

recente, analisando vários estudos clínicos de relevância acerca 

do tema. Ele relata que, assim como acontece com a radiote-

rapia, a quimioterapia adjuvante no carcinoma de endométrio 

em estádios iniciais provavelmente deve acrescentar algum 

benefício, mas isso ainda não pôde ser comprovado pelos es-

tudos atuais. O grupo holandês PORTEC iniciou um estudo 

randomizado (PORTEC-3) no intuito de testar os benefícios 

do regime de cisplatina e paclitaxel na adjuvância do câncer 

de endométrio (A).23 Os planos são randomizar 800 pacientes 

com doença inicial de alto risco ou doença avançada e comparar 

o tratamento adjuvante com quimioterapia e radioterapia à 

radioterapia isolada. Os resultados são aguardados.

Hormonioterapia

O papel do acetato de medroxiprogesterona no tratamento 

do câncer de endométrio foi avaliado em um estudo multi-

cêntrico. Após cirurgia, as pacientes com tumores estádio IB, 

grau histológico 1 e 2, foram randomizadas para não rece-

berem qualquer tratamento adjuvante ou 100mg de acetato 

de medroxiprogesterona duas vezes ao dia durante 12 meses. 

Pacientes com tumores estádio IB ou IC, grau histológico 3, 

foram randomizadas para receber radioterapia externa ou ra-

dioterapia mais acetato de medroxiprogesterona. O resultado 

da avaliação das 856 pacientes mostrou não haver diferença 

estatística na sobrevida livre de doença das pacientes tratadas 

com medroxiprogesterona em comparação às pacientes que 

não receberam a droga (A).24  Para pacientes com doença 

avançada, o acetato de medroxiprogesterona mostrou ter taxa 

de resposta de 25% independentemente do aumento da dose 

diária (A).25 

Conclusão

Com base nas evidências, o tratamento do carcinoma de 

endométrio deve ser conduzido de acordo com o estadiamento 

e a presença de fatores de risco (Figura 1).

Carcinoma endometrial inicial de baixo risco (IA, IB, grau 1 e 2)

A radioterapia não traz benefícios para esse subgrupo de 

pacientes que apresentam tumores bem diferenciados com 

mínima invasão e, geralmente, sobrevida acima de 95%. De 

fato, a análise sistemática do subgrupo de pacientes que não 

apresentam fatores de alto risco mostrou que a radioterapia ex-

terna pode causar mortes adicionais relacionadas ao tratamento 

(A).14 O estudo PORTEC-1 recomendou não realizar radiote-

rapia pélvica adjuvante em pacientes com menos de 60 anos 

com doença no estádio I e em pacientes com tumores de grau 

histológico intermediário (grau 2) com invasão superficial, já 

que apresentam baixo risco absoluto de recorrência locorregional 

(A).4 Radioterapia externa e braquiterapia vaginal não devem 

ser realizadas nesse grupo de pacientes (D).2 

Carcinoma endometrial inicial de risco intermediário (estádio IC 

grau 1 e 2 ou IA e IB grau 3)

Dados do estudo ASTEC não mostram que o uso de radio-

terapia adjuvante traga benefícios na sobrevida global desse 

grupo de pacientes (A).8 A análise sistemática do subgrupo de 

pacientes com risco intermediário para recidivas falhou ao tentar 

demonstrar que a radioterapia adjuvante reduz mortes por câncer 
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de endométrio (A).14  A braquiterapia vaginal, por outro lado, 

adjuvante pode ser adequada a essas pacientes (D).2 

Carcinoma endometrial inicial de alto risco (estádio IC grau 

3, estádio IC com invasão do espaço linfovascular, grau 3 com 

invasão do espaço linfovascular)

Pacientes com carcinoma de endométrio estádio IC, grau 3, 

foram excluídos do estudo PORTEC I por apresentar alto risco 

para recorrência (A).4 A análise desse subgrupo de pacientes mostra 

uma tendência à realização de radioterapia externa adjuvante, 

apesar de nenhum estudo ter sido estatisticamente significativo 

ao tentar associar a radioterapia com a redução de mortes pela 

doença (A).14 A pergunta que deve ser feita é se essas pacientes 

se beneficiariam do uso sistemático de quimioterapia adjuvante. 

Tais pacientes foram consideradas elegíveis para inclusão no 

estudo PORTEC-3, quando iniciado. 

Carcinoma endometrial avançado (estádio IIB e III)

Essas pacientes devem ser consideradas candidatas à rea-

lização de radioterapia externa adjuvante associada ou não à 

braquiterapia. Estudos sugerem que a radioterapia externa 

reduz a recorrência local dessas pacientes e que a quimiotera-

pia adjuvante reduziria a recorrência a distância. Sendo assim, 

deve-se considerar a realização de quimioterapia adjuvante 

nessas pacientes, particularmente aquelas em estádio IIIC com 

linfonodos comprometidos (A).21 

Carcinoma endometrial do tipo células claras ou seroso papilífero

Pacientes com carcinoma de endométrio do tipo seroso 

papilífero ou de células claras têm alta taxa de incidência de 

doença extrauterina ao diagnóstico e baixas taxas de sobrevida 

em cinco anos em comparação ao tipo endometrioide (D).1 A falta 

de estudos prospectivos com esses tipos de histologia dificulta 

a determinação do tratamento. O ensaio clínico PORTEC-3 e 

EORTC 55991 deverão incluir pacientes com esses tipos histoló-

gicos, e espera-se que o papel da radioterapia e da quimioterapia 

adjuvante nesses casos seja esclarecido por esses ensaios clínicos. 

Até lá, é razoável considerar o uso de radioterapia externa em 

associação com quimioterapia nos casos de estádios III e IV.

Carcinoma endometrial estádio IV e doença recorrente

Essas pacientes devem ser tratadas com terapias paliativas 

apropriadas e consideradas candidatas à quimioterapia sistêmica 

caso apresentem adequado “performance status”. Para esse grupo 

de pacientes, o acetato de medroxiprogesterona na dose de 200 

mg/dia deve ser considerado (A).25 

Figura 1 - Fluxograma de tratamento do câncer de endométrio.
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