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Resumo A neoplasia intraepitelial de vagina (NIVA) é uma condição pré-maligna 

rara do epitélio vaginal, sua incidência corresponde a 0,2 casos por 100.000 mulheres, classifica-se em NIVA 

I, II, III esta última tem um potencial de invasão de 9 a 12%. O diagnóstico é feito pela citologia, colposcopia, 

histopatologia. Todos os métodos terapêuticos tem uma taxa razoável de sucesso e a taxa de recorrência varia 

entre 10 e 42%. O tratamento pode ser: cirúrgico, ablativo, radioterápico, clínico e expectante. O excisional 

tem preferência por fornecer peça para análise histopatológica excluindo a doença invasiva apresentando as 

melhores taxas de sucesso entre 66% a 83% .A ablação é indicada quando a suspeita de invasão foi afastada 

e é a modalidade de eleição nas mulheres jovens, a eficácia varia entre 69 a 87%. A radiação tem uma taxa de 

sucesso entre 69 a 100%; porém, as complicações giram em torno de 36%. Pela sua praticidade o tratamento 

feito com os agentes tópicos tem ganhado espaço terapêutico na abordagem da NIVA. Não existe evidência 

científica quanto a melhor forma e o tempo de seguimento das mulheres com NIVA. Qualquer que seja a opção 

de tratamento utilizada um seguimento longo deve ser preconizado.

Abstract Vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN) is an  uncommon premalignant 

condition of the vaginal epithelium, its incidence is found to be 0.2 per 100.000 women, this condition is 

classificated in VAIN I, II and III, the  lifetime risk of transformation to invasive carcinoma has been reported 

as 9 to 12%. The diagnosis was done by cytology, colposcopy and histology. All the therapeutics modalities 

have a successful cure rate and the recurrence ranges are between 10 to 42%. The treatment modalities are: 

excisional, ablative, radiotherapic, clinical and expectante. Excisional has preference as it could exclude invasion 

disease and has the best success rate, 66 to 83%. Ablation has preference in young women with no suspect of 

invasion, with efficacy ranging between 69 to 87%. The cure rate of  radiotherapy is high as 69 to 100%  but 

this modality has 36% morbidity rate. Treatment with topical agents constitutes a promising option in VAIN 

management. There is no scientific evidence of what kind follow-up is better. Whatever treatment modality is 

used long-term follow-up is essential. 

 Rita Maira Zanine1

Palavras-chave
Neoplasias vaginais

Resultado do tratamento
Recidiva local de neoplasia

Colposcopia
Meia-idade

Keywords
Vaginal neoplasms

Treatment outcome
Neoplasm recurrence, local

Colposcopy
Middle age

1Professora Associada do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Curitiba (PR), Brasil.
Endereço para correspondência: Rita Maira Zanine – Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3163, apto. 1401 – Água Verde – CEP: 80240-041 – 
Curitiba (PR), Brasil – E-mail: ritazanine@yahoo.com.br
Conflito de interesses: não há.

 Opções terapêuticas na neoplasia  
intraepitelial vaginal: revisão de literatura

Therapeutic modalities for vaginal intraepitelial neoplasia: literature review



Zanine RM

236 FEMINA |  Setembro/Outubro 2014 | vol 42 | nº 5

Introdução

A neoplasia intraepitelial de vagina (NIVA) é uma condição 

pré-maligna rara do epitélio vaginal. Sua incidência corres-

ponde a 0,2 casos por 100.000 mulheres e ela é responsável 

por 0,4% das doenças pré-invasivas do trato genital inferior. 

Esta patologia é 100 vezes menos frequente que a encontrada 

no colo do útero e tem sido muito mais diagnosticada com a 

melhora dos métodos de diagnose como a citologia oncótica 

e a colposcopia1 (B). A incidência da NIVA nas mulheres 

que realizaram histerectomia por diagnóstico de neoplasia 

intraepitelial cervical (NIC) e que completaram 10 anos de 

seguimento é de 0,91%, sendo que o risco da transformação 

desta patologia em doença invasora durante a vida varia entre 

9 e 10%2,3 (B).  A coexistência da NIVA nas pacientes com 

NIC oscila entre 1 a 6%, o que vem a confirmar o efeito de 

campo oncogênico no trato genital inferior4 (B). 

A classificação histológica da patologia pré-invasiva da va-

gina é a mesma utilizada para o colo uterino, ou seja, lesão de 

baixo grau correspondendo a NIVA I e lesão de alto grau que 

abrange a NIVA II e III. Da mesma maneira, a história natural 

da doença vaginal é pouco conhecida e é um reflexo da que 

ocorre na cérvice uterina pois, as similaridades epidemiológicas 

e de comportamento biológico entre a NIVA e o câncer invasor 

de vagina levaram alguns autores a concluir sobre o potencial 

invasor da neoplasia intraepitelial vaginal5 (B). 

O principal agente etiológico é o papiloma vírus humano 

(HPV). Entretanto, outros fatores de risco são: baixo nível 

socioeconômico das pacientes, histerectomia prévia, história 

de procedimentos anteriores para tratamento de NIC, imu-

nossupressão e passado de radioterapia para carcinoma de colo 

de útero6 (B). O principal método diagnóstico é a citologia, 

seguida pela colposcopia (que tem um papel preponderante 

na demarcação da topografia da lesão e também colabora na 

hora da escolha da opção terapêutica). A sua presença é mais 

comum no terço superior da vagina e frequentemente tem 

caráter multifocal, o que dificulta ainda mais a abordagem 

terapêutica7,8 (B,D).

O presente estudo teve por objetivo a análise das diversas 

abordagens de tratamento para a neoplasia intraepitelial de 

vagina e a sua associação com as taxas de cura da lesão.

Métodos

Foi realizada revisão da literatura de publicações no perío-

do entre 1984 a 2013 nas seguintes bases de dados: Medical 

Literature Analysis and Retrieval System onLine (MEDLINE), 

por meio do Public MEDLINE (PubMed), Scientific Electronic 

Library (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe e 

Ciências da Saúde (LILACS). Para alcançar os objetivos deste 

estudo, foram pesquisadas as seguintes palavras-chave “vagi-

nal neoplasms”, “treatment outcomes”, “neoplasm recurrence, Local”, 

“colposcopy”, “middle age”.

Ao todo, foram localizados 73 artigos correlacionados ao 

tema. Desses, 25 foram selecionados e estudados. Na ausência 

de metanálises e ensaios clínicos randomizados, foram esco-

lhidos 17 estudos observacionais, 6 relatos de séries de casos e 

2 trabalhos com a opinião de especialistas.

Os trabalhos foram relatados conforme o nível de evidência 

científica baseada no projeto Diretrizes da Associação Médica 

Brasileira:

A) Estudos experimentais ou observacionais de melhor consis-

tência;

B) Estudos experimentais ou observacionais de menor consis-

tência;

C) Relatos de casos e estudos não controlados;

D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, 

estudos fisiológicos ou modelos animais.

Discussão

Não existem, na literatura médica, protocolos para o 

tratamento da NIVA. Assim, tendem a ser individualizados, 

sendo que nenhuma abordagem representa uma modalidade 

padrão. Isto acontece devido a precariedade de informações 

advindas de estudos constituídos de pequenas amostras de 

pacientes, e, dado a raridade da doença, os relatos são de tra-

balhos retrospectivos sujeitos a diversos vieses. As principais 

deficiências encontradas nos trabalhos são: falta de definição 

clara sobre o que significa remissão e recorrência, o fato 

da maioria das amostras serem pequenas, a defasagem dos 

trabalhos com amostragem compatível, trabalhos realizados 

há mais de 10 anos, diversos estudos que misturam as séries 

de NIVA de baixo grau com as de alto grau, e o papel da 

anormalidade citológica como um indicador de recorrência 

não sendo previamente estabelecido entre as mulheres que 

foram tratadas e estão no seguimento9,10 (B).

A taxa de recorrência na literatura varia entre 10 e 42%, 

então, devem ser levados em consideração vários fatores antes 

de escolher a modalidade terapêutica mais adequada para cada 

tipo de paciente, como, por exemplo, história prévia de histe-

rectomia e radioterapia, idade, se a paciente é sexualmente ativa, 

comorbidades, características anatômicas da vagina e se houve 

tratamentos anteriores.
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Todos os métodos terapêuticos tem uma taxa razoável de 

sucesso de acordo com o tempo de seguimento, sendo que os 

resultados são influenciados pelo tamanho, localização e número 

de lesões, bem como pelo estado de saúde da paciente principal-

mente no que tange a imunidade além de sua disponibilidade 

para fazer o seguimento3 (B). 

Os métodos de tratamento podem ser: cirúrgico, ablativo, 

radioterápico, clínico e expectante.

Tratamento cirúrgico

O tratamento excisional tem preferência por fornecer peça 

para análise histopatológica, permitindo o estudo das margens 

e a exclusão da doença invasiva, além de ter as melhores taxas 

de sucesso (que oscilam entre 66 e 83%)11 (B).

Biópsia excisional

É a opção de primeira linha, principalmente, na lesão 

unifocal e bem delimitada. A reação inflamatória que acon-

tece após o tratamento e a exfoliação do epitélio auxiliam 

na remissão da lesão. Este método tem a vantagem de ser 

realizado em ambiente ambulatorial, sendo que as lesões 

situadas no terço superior e médio da vagina requerem ape-

nas infiltração anestésica local, com lidocaína a 1%, com ou 

sem vasoconstritor, que servirá também para elevar a porção 

do epitélio onde a lesão está localizada, tornando a região 

de fácil acesso para a pinça de biópsia. Deste modo, vários 

fragmentos poderão ser retirados (até a totalidade da lesão), 

sendo assim, a hemostasia deverá ser feita utilizando-se a 

solução de percloreto férrico aplicada diretamente na lesão 

com o auxilio de um swab ou através da pasta de Monsel, que 

será veiculada juntamente com um tampão vaginal devendo 

permanecer por 24 horas no local. O uso do termocautério está 

contraindicado devido à possibilidade de causar retrações no 

canal vaginal, com consequências danosas para a vida sexual 

da paciente; de acordo com alguns estudos este procedimento 

tem uma taxa de cura entre 64 e 67%1,12 (B). 

Cirurgia de alta frequência

A utilização da cirurgia de alta frequência no colo do úte-

ro, bem como as suas altas taxas de sucesso no tratamento da 

doença pré-invasiva, já está bem estabelecida; porém. existem 

poucos estudos a respeito da sua utilização na NIVA. Tal pro-

cedimento cirúrgico requer muita experiência por parte do 

cirurgião devido à proximidade da vagina com outros órgãos, 

como a bexiga urinária e o reto, devendo-se ter em conta ser o 

tempo cirúrgico mais demorado e a possibilidade de provocar 

perda sanguínea severa. Um procedimento ambulatorial deve 

ser preconizado, sendo a anestesia realizada com lidocaína a 

1% com epinefrina, a qual será injetada abaixo da lesão para 

deslocar a mesma do tecido subjacente e, desta maneira, evitar 

danos à bexiga e ao reto. Este procedimento resulta em um 

mínimo dano termal aos tecidos adjacentes, efeito semelhante 

ao laser. Esta excisão constará na retirada da mucosa e de parte 

da submucosa, tendo a vantagem de oferecer peça para o estudo 

histopatológico. Não é necessária a realização da cauterização 

do leito e o epitélio é fechado com pontos separados para evitar 

hemorragia no pós-operatório. Em um estudo com 23 mulhe-

res portadoras de NIVA histologicamente confirmadas, a taxa 

de sucesso em 12 meses foi de 86,96% e a de recorrência de 

13,04%. Quando o seguimento foi estendido para 24 meses, 

a resposta completa foi de 75%, sendo que 25% das pacientes 

tiveram recorrência da doença. Os autores concluíram que a 

cirurgia de alta frequência é um método valioso de tratamento, 

pois produziu peças interpretáveis de toda a lesão com poucos 

minutos de duração do procedimento, além de um baixo custo 

financeiro13,14 (B).

Excisão local alargada 

A excisão local alargada é um procedimento cirúrgico realizado 

com a finalidade de retirar toda a lesão, juntamente com a mesma 

uma porção de tecido sadio. Esta abordagem serve tanto como 

método de diagnóstico quanto terapêutico e, por esta razão, é 

considerada uma cirurgia conservadora que envolve uma área 

específica da vagina. Em um estudo realizado com 35 mulheres 

portadoras de NIVA III que receberam tratamento, 12 (34%) 

tiveram anormalidades na citologia, sendo 3 com doença resi-

dual; 5 apresentaram NIVA recorrente e 4 carcinomas invasor de 

vagina enquanto as 23 pacientes restantes (63%) permaneceram 

livres de doença num intervalo de 44 meses. As complicações 

deste procedimento poderão ser graves, principalmente nas mu-

lheres que foram irradiadas previamente devido ao afinamento 

do epitélio11 (B). 

Vaginectomia parcial

A vaginectomia parcial consiste na remoção do ápice va-

ginal, sendo a sua principal indicação o tratamento das lesões 

de alto grau de cúpula, especialmente, quando envolvem a 

escara após a histerectomia sendo a taxa de cura de 80%15 (B). 

Existem poucos estudos comparando a vaginectomia com 

outras formas de tratamento. O procedimento poderá ser 

realizado pelo bisturi ou também através da cirurgia de alta 

frequência, sendo que só haverá remoção da mucosa da va-

gina. Deverá haver muita cautela com a profundidade da 

incisão para não danificar órgãos nobres, como a bexiga ou o 
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reto, dada a proximidade da lesão. Esta modalidade é muito 

indicada nas lesões unifocais de cúpula, devendo-se ter em 

conta que focos de carcinoma oculto poderão estar presentes 

dentro da linha de sutura da histerectomia. Assim, pode-se 

chegar à conclusão de que mulheres portadoras de NIVA 

em cúpula pós histerectomia são análogas às mulheres com 

NIC em colos cuja zona de transformação não é totalmente 

visualizada8 (D). A linha de sutura e os ângulos deverão ser 

excisados totalmente após um exame colposcópico prévio 

minucioso, sendo que o encurtamento da vagina não é a re-

gra, principalmente, quando se tem o cuidado de não fazer 

a sutura dos bordos da mucosa. Em lesões maiores poderá 

se optar pela retirada da escara por cirurgia e o restante da 

lesão poderá ser abordada por outros métodos. O status das 

margens é um preditor da doença recorrente8 (D).

A taxa de cura pela vaginectomia parcial varia, de acordo 

com os trabalhos, entre 68 e 88%, o que vem a ser a mais alta 

taxa entre os estudos. Em um estudo retrospectivo onde foram 

avaliadas 105 mulheres que foram submetidas à vaginectomia 

parcial, observou-se que, entre as 52 pacientes que completaram 

o seguimento de 25 meses, 46 (88%) não tiveram recorrência 

da doença16 (B).

As principais criticas contra a vaginectomia são a elevada 

perda sanguínea durante o procedimento e as complicações intra 

e pós-operatórias, como danos a estruturas da bexiga e também 

do reto. Desta maneira, foi aventada a hipótese da realização 

deste procedimento por via laparoscópica. Um estudo descreveu 

o papel da via laparoscópica na abordagem da NIVA, sendo 

que num total de 4 pacientes com idade média de 50,8 anos 

com 3 delas apresentando diagnóstico de NIVA de alto grau 

e 1 com invasão superficial, observou-se que, em um intervalo 

entre 11 e 29 meses, nenhuma mulher apresentou recorrência 

da doença; tendo como conclusão ser a abordagem laparoscópica 

uma boa alternativa no manejo da NIVA17 (C).

Apesar da vaginectomia parcial ser um método com as 

maiores taxas de cura, ele não é uma garantia da não recorrência 

da doença1,18 (B).

Vaginectomia total

É um procedimento cirúrgico de última escolha que deverá 

ser indicado nas lesões extensas recidivantes de cúpula vaginal 

através de critérios rigorosos onde o custo/benefício deverá 

ser muito bem avaliado. Está associado a várias complicações, 

como as fístulas vesico vaginais ou retovaginais, sendo que 

em muitas ocasiões será necessário o uso de enxertos cutâneos 

(o que fará com que o tempo cirúrgico seja maior e as altera-

ções anatômicas decorrentes deste procedimento dificultarão 

ou mesmo impedirão o intercurso sexual). Apesar de ser uma 

intervenção radical, ela poderá apresentar recorrência da doença 

mesmo nos enxertos1,3 (B). 

Tratamento ablativo

A ablação tem a sua indicação nos casos em que a suspeita de 

invasão foi afastada através de uma biópsia prévia. É a modalidade 

de eleição nas mulheres jovens, sexualmente ativas, sendo de 

capital importância a total visualização das lesões para evitar a 

doença residual19 (D).

Vaporização pelo laser

Vem a ser um método muito útil, principalmente, nas 

pacientes portadoras de lesões multifocais quando as mesmas 

forem bem visualizadas e onde se pretende preservar a função 

sexual. Este método não proporciona peça para análise e, portan-

to, deverá ser utilizado em casos onde a invasão já foi excluída 

através de biópsia prévia. Desta maneira, esta modalidade é 

contraindicada nas lesões de cúpula após histerectomia pela 

dificuldade de acesso e também pelo risco de causar danos as 

estruturas adjacentes. Em estudos com séries pequenas de casos, 

a taxa de sucesso ficou entre 69 e 87%, com nenhum caso de 

carcinoma invasor documentado18 (B). As taxas de recorrências 

ficaram entre 32 e 33%6 (B). A destruição epitelial a uma 

profundidade média de 1,5 mm, incluindo a zona de necrose 

termal, o que parece ser suficiente para a destruição da lesão 

sem causar dano às estruturas subjacentes20 (B). A ablação com 

o laser é o método de escolha na doença recorrente quando se 

faz necessário a preservação da função sexual; é também uma 

boa opção na doença multifocal, nas jovens, nas lesões presentes 

em fórnices vaginais (pois em tracionando o colo a lesão terá 

fácil acesso) e nas mulheres que não desejam as modalidades 

cirúrgicas.

Tratamento radioterápico

O uso da radiação no tratamento das neoplasias ginecoló-

gicas se aprimorou desde as primeiras descrições na literatura. 

O tratamento radioterápico tem uma taxa de sucesso entre 

86 e 100%; porém, possui uma taxa de complicações perto de 

36%, que inclui estenose de vagina, sangramento retal, falência 

ovariana precoce e o aparecimento de neoplasia. É um método 

contraindicado nas pacientes jovens e nas mulheres que já 

foram irradiadas previamente devido alta taxa de morbidade. 

Ele tem sua indicação nas pacientes onde outros métodos estão 

contraindicados.

A forma de radioterapia utilizada para a NIVA é a braquite-

rapia, que consiste na implantação da fonte de radiação perto da 
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área de lesão onde será liberada determinada dose de radiação. 

Num relato no qual 12 mulheres submetidas à braquiterapia 

para o tratamento de NIVA pós histerectomia estavam livres de 

doença em 26 meses de seguimento, cilindros vaginais contendo 

30 mg de rádio foram inseridos no período máximo de 120 ho-

ras, pois a braquiterapia por um período muito longo de tempo 

não é mais utilizada após o surgimento da opção de alta dose. 

Estudo publicado recentemente, onde foi utilizada baixa dose 

(60 Gy) para o tratamento de NIVA III durante um período de 

25 anos em uma mesma instituição, observou 25 mulheres e 

demonstrou uma taxa de 93% de cura com apenas um caso de 

recorrência21,22 (B). 

Tratamento Clínico

Pela sua praticidade, o tratamento feito com os agentes tó-

picos ganhou espaço dentre o arsenal terapêutico para a NIVA.

Ácido Tricloroacético

O ácido tricloroacético é um ceratolítico que, ao ser aplica-

do no epitélio, coagula as proteínas destruindo todo o tecido. 

Ele é amplamente utilizado no tratamento das hiperpigmen-

tações cutâneas, tendo também efeito terapêutico nas verrugas 

induzidas pelo HPV. Baseado nestes efeitos, este composto é 

utilizado para o tratamento das lesões intraepiteliais sendo que 

a maioria dos relatos a respeito de seus efeitos vem de relatos de 

especialistas e não de estudos publicados. Um estudo realizado 

em 2005 relata o efeito do uso do ácido tricloroacético a 50% 

aplicado 1 vez por semana pelo período de 1 a 4 semanas em 

28 mulheres portadoras de NIVA de vários graus. Em tal es-

tudo, foi realizado um seguimento com citologia, colposcopia 

e biópsia, quando necessário, a cada 3 meses durante 1 ano. 

Das 28 pacientes, 20 entraram em remissão (71.4%); sendo 

que, das 11 mulheres portadoras de NIVA I, todas estavam 

livres de doença no final do estudo, mas 9 dentre as 17 mu-

lheres com lesão de alto grau (53%) entraram em remissão 

ao final do seguimento. Os autores encontraram associação 

positiva entre a gravidade da lesão e recorrência, chegando à 

conclusão de ser este o principal fator preditor para a doença 

persistente ou recorrente. Os efeitos colaterais foram mínimos 

e bem tolerados23 (B).

5-fluorouracil

O 5-fluorouracil (5-FU) é um antimetabólito de DNA que 

é frequentemente utilizado em uma variedade de patologias 

malignas epiteliais. O seu sucesso no tratamento das lesões 

associadas à infecção pelo HPV no trato genital inferior advém 

da sua habilidade em penetrar nas superfícies epiteliais, sem 

causar efeitos colaterais tóxicos sistêmicos. O tratamento tópico 

com o 5-FU tem sua indicação maior nas lesões multifocais 

e nas recorrentes. Existem bons resultados com este tipo de 

tratamento na literatura. Os efeitos colaterais desta droga 

fazem com que ela não tenha uma boa aceitação por parte 

das mulheres, sendo os mais comuns queimação, prurido e 

ulcerações, especialmente nas mulheres na pós-menopausa em 

decorrência do epitélio atrófico. 

Em um estudo realizado no México com 28 mulheres por-

tadoras de NIVA, foi utilizado o 5-FU, uma vez por semana, 

1,5 g, em um aplicador vaginal durante 10 semanas. Neste es-

tudo, foi feito seguimento com citologia, colposcopia e biópsia, 

quando necessário, por um período de 1 ano. Foi registrado 

que 23 mulheres entraram em remissão (77%) com uma série 

de tratamento, 3 (10%) tiveram NIVA III recorrente e 1 (3%) 

carcinoma invasor. Os autores concluíram ser uma boa opção 

terapêutica, já que os efeitos colaterais foram mínimos e sua 

melhor indicação é para doença multifocal extensa e lesões de 

alto grau de vagina. Alguns estudos enfatizam a presença de 

ulcerações nas paredes vaginais, o que poderá melhorar quan-

do a medicação tem descontinuidade e também quando for 

evitado a prescrição da mesma por um período de mais de 10 

semanas contínuas19,24 (B). 

Imiquimode 

O imiquimode é um composto químico que teve como 

sua principal indicação o tratamento das verrugas genitais 

causadas pelo HPV. Ele é um modificador da resposta imune 

que mimetiza o que ocorre na resposta normal quando o HPV 

é reconhecido pelo sistema imunológico. Portanto, é um 

agente que tem ação diretamente sobre o fator etiológico da 

NIVA. Este mimetismo resulta na produção de citocinas que 

estimulam a indução das células natural killers que exibem 

uma toxicidade para as células infectadas pelo vírus do HPV. 

Estas citocinas são detectadas em cerca de 1 a 2 horas após a 

aplicação de creme e a sua produção máxima se faz 8 horas mais 

tarde. Não se sabe por quanto tempo as citocinas se mantém em 

alta concentração porém alguns autores relatam ser o pico da 

droga até 16 semanas. O objetivo do imiquimode é estimular 

o sistema imune para resistir a infecção pelo HPV e não tratar 

as lesões decorrentes da infecção.

Num estudo onde o autor utilizou baixa dose do imiqui-

mode creme intravaginal 1,25 g, 1 vez por semana, durante 

3 semanas, foi constatado a efetividade em 85% das pacientes 

com boa tolerabilidade, apesar do autor ter realizado a confir-

mação histológica por biópsia, o que pode ter alterado a história 

natural da doença25 (C).
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Em um ensaio feito com imiquimode creme em pa-

cientes portadoras de NIVA de alto grau, foram avaliadas 

7 pacientes HPV positivas em que foi feita uma aplicação 

do creme diretamente na lesão sob mira colposcópica. 

Destas, duas pacientes tiveram recorrência da doença de 

alto grau no seguimento e, das outras cinco, três tiveram 

remissão da doença mas continuaram positivas para o DNA 

do HPV e duas tiveram NIVA I. Por essa razão, os auto-

res concluíram ser o tratamento com o imiquimode uma 

alternativa para se preservar a função sexual porém sem 

um caráter permanente. O tratamento deve ser indicado 

em mulheres jovens HPV positivas portadoras de lesão de 

alto grau multifocais26 (C).

Situações Especiais

NIVA I

A conduta expectante poderá ser adotada na lesão de baixo 

grau, principalmente, nas mulheres jovens, para se evitar a 

morbidade inerente às várias formas de tratamento. Além do 

mais, existe uma grande possibilidade de regressão espontânea 

da mesma. Em um estudo onde foram avaliadas 23 mulheres 

portadoras de NIVA I, 21 (91%) tiveram remissão completa, 

não havendo nenhum caso que tenha progredido para carcinoma 

invasor em um seguimento de 5 anos. Disso, pode-se concluir 

que um seguimento rigoroso deverá ser feito até que a remissão 

completa possa ocorrer18 (B).

A NIVA após tratamento radioterápico 

Algumas mulheres portadoras de NIVA tem história de 

tratamento radioterápico prévio para carcinoma de colo uterino, 

sendo os locais mais comuns o terço superior da vagina onde 

os efeitos da radiação são mais proeminentes. O diagnóstico é 

difícil nesta condição; já por ocasião da interpretação do exame 

citológico, a abordagem colposcópica também é conflitante 

em decorrência da coloração pálida da mucosa acompanhada 

de telangectasias. A escolha de áreas para biopsiar é difícil, 

além do procedimento em si tornar-se trabalhoso em decor-

rência da fibrose e obliteração da luz vaginal. No caso de 

citologia anormal e ausência de lesão colposcópica, deve-se 

pedir revisão de lâmina e, no caso de confirmação do laudo, 

fazer uma estrogenização da vagina com estrogênio tópico 

e repetir a citologia e também a colposcopia após o seu uso. 

Caso o exame citológico sugerir uma anormalidade severa, 

deve-se pensar em carcinoma oculto com foco na linha de 

sutura da cúpula.

O tratamento das lesões de alto grau confirmadas em 

uma vagina que sofreu radiação deve ser muito cauteloso 

quando de sua indicação. Ou seja, deve-se levar em conta a 

alteração da arquitetura vaginal, o afinamento do epitélio, 

a localização da lesão na cúpula vaginal com a possibilida-

de de formação de fístulas decorrentes da terapêutica mais 

agressiva. Assim, as modalidades clínicas e ablativas terão 

preferência, como o 5-FU e a vaporização pelo laser nos 

casos em que a lesão for visualizada. A excisão da cúpula 

vaginal está indicada em casos muito bem selecionados 

dada as dificuldades técnicas que serão encontradas. Alguns 

pontos deverão ser levados em consideração, como a grande 

possibilidade de se tratar de uma lesão realmente severa 

que justifique o risco e a localização anatômica que possa 

permitir um acesso cirúrgico eficaz8 (D).

Pacientes imunocomprometidas

As mulheres portadoras do vírus do HIV, bem como as 

transplantadas e portadoras de doenças autoimunes tem uma 

maior prevalência das infecções pelo HPV e, consequentemente, 

doença multicêntrica do trato genital inferior1 (B). Estas pacien-

tes são de alto risco para o carcinoma invasivo e tem um risco 

maior de recorrência, o que torna a abordagem terapêutica um 

verdadeiro desafio. Muitas delas estão severamente debilitadas 

com uma expectativa de vida curta, fazendo então com que as 

abordagens menos agressivas tenham a preferência, juntamente 

com um seguimento mais frequente e rigoroso em caráter se-

mestral. Uma droga preconizada é o 5-FU em uso intermitente, 

deixando as modalidades excisionais no caso de haver forte 

suspeita de invasão8 (D). 

Seguimento

Não existe evidência científica que de suporte ao que seria 

a melhor forma e o tempo ideal de seguimento das mulheres 

portadoras de NIVA3 (B). Como as lesões de vagina se en-

contram, muitas vezes, associadas com as de colo uterino, o 

seguimento tem sido realizado de forma semelhante. Em um 

estudo retrospectivo com 121 pacientes, foi observado a taxa 

de recorrência da doença nas mulheres que foram tratadas com 

vaginectomia parcial, ablação pelo laser e com a aplicação de 

5-FU, sendo que as taxas correspondentes foram de 0, 38 e 

59%, respectivamente6 (B). A multifocalidade é considerada 

o maior fator de risco para a recorrência. Então, o seguimen-

to preconizado por alguns autores será realizado através do 

exame citológico e colposcópico semestral durante 2 anos e, 

a partir daí, anualmente. Não há consenso de quando se deva 
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parar com os controles anuais pois estas mulheres são grupo 

de risco para desenvolverem um outro tumor de vagina ou em 

qualquer outro local do trato genital inferior. Especial atenção 

deve ser dada nas pacientes imunossuprimidas, nas portadoras 

de lesão de cúpula vaginal onde não foi realizada a excisão da 

mesma, nas irradiadas previamente e nas que foram submetidas 

a braquiterapia8,19 (D).

Conclusão

O tratamento da NIVA tem um caráter desafiador devido a 

anatomia da vagina e as possíveis localizações das lesões.

Existe uma ampla gama de abordagens, quer conservadoras ou 

radicais, com diversos relatos de eficácia e recidiva. Desse modo, 

podemos chegar as seguintes conclusões:

•	 As modalidades de tratamento excisionais tem prefe-

rência por fornecerem peça para análise histopatológica, 

permitindo o estudo das margens e a exclusão da doença 

invasiva, além de ter as melhores taxas de sucesso que 

oscilam entre 66 e 88%. As pacientes portadoras de le-

são de alto grau em cúpula de vagina pós histerectomia 

deverão ser submetidas a tratamento excisional devido a 

possibilidade de existência de uma lesão invasora dentro 

da escara pós-cirúrgica;

•	 O tratamento ablativo com o laser de CO
2 
apresenta uma 

alta taxa de eficácia entre 69 e 87%, com um percentual 

de recorrência de 33%. Porém, deve-se afastar a presença  de 

lesão invasora;

•	 A radioterapia tem um papel limitado como tratamento 

de primeira linha, mas é importante nos casos refratários 

a outras modalidades de tratamento. A sua taxa de cura 

varia entre 86 e 100%. Apresenta sérias complicações como 

vaginite actínica, estenose e obliteração do canal vaginal, 

o que dificulta a sua indicação nas mulheres jovens e se-

xualmente ativas; 

•	 O creme de 5-FU está indicado nas pacientes com doença 

multifocal, previamente irradiadas e naquelas com a imuni-

dade comprometida. Apresenta uma eficácia de 77%, porém, 

com muitos efeitos colaterais;

•	 A indicação do ácido tricloroacético está limitada a 

pequenas lesões de preferência unifocais. A taxa de cura 

é de 50%, enquanto o imiquimode está ainda em fase 

experimental com apenas dois trabalhos na literatura 

médica (sendo que ambos apresentam um número amos-

tral pequeno);

•	 A conduta expectante é aconselhada nas mulheres que apre-

sentam lesão de baixo grau; principalmente, naquelas que 

encontram-se na menopausa devido as condições atróficas do 

epitélio. A taxa de cura na conduta expectante para NIVA 

I é de 91%;

•	 Qualquer que seja a opção de tratamento utilizada, um 

período de seguimento longo deve ser preconizado.
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