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Resumo A cirurgia minimamente invasiva se tornou mais utilizada no campo da 

ginecologia oncológica. O objetivo deste texto é abordar o seu uso, descrevendo suas indicações, vantagens e 

desvantagens em relação à laparotomia. As técnicas laparoscópicas continuam a evoluir e novos meios de abordagem 

como a laparoscopia roboticamente assistida e a laparoscopia por portal único estão também se difundindo. No 

câncer de endométrio, esse tipo de cirurgia vem sendo utilizada para estadiamento ou mesmo para tratamento de 

casos em estágios iniciais. No câncer de ovário, destaca‑se seu uso para avaliação, diagnóstico e tratamento dos 

estádios iniciais, tratamento cirúrgico de casos avançados, avaliação da viabilidade de uma cirurgia citorredutora, 

abordagem após remissão completa com o tratamento primário e citorredução em caso de recorrência da doença. 

No câncer de colo uterino, vem sendo realizadas histerectomia radical, linfadenectomia e até mesmo alguns casos 

de exenteração. De uma maneira geral, os benefícios da cirurgia minimamente invasiva são: menores problemas 

relacionados com a ferida operatória, maior conforto da paciente, melhor visualização do campo cirúrgico, menor 

perda sanguínea durante o procedimento, recuperação em menor período de tempo, diminuição da necessidade 

de analgésicos, menor tempo de hospitalização, recuperação precoce e melhora da qualidade de vida. Porém, o 

tempo de cirurgia por via aberta ainda é menor quando comparado à laparoscópica e robótica.

Abstract Minimally invasive surgery is increasingly being used in the field of 

gynecologic oncology. The objective of this paper is to describe its indications, advantages and disadvantages 

compared to laparotomy. Laparoscopic techniques continue to evolve and new approaches as robotically assisted 

laparoscopy and single incision laparoscopy had emerged. In endometrial cancer, laparoscopy has been used 

for staging or definitive treatment of selected cases. In ovarian cancer, it is used for assessment, diagnosis and 

treatment of early stages, surgical treatment of advanced cases, and to assess the viability of a cytoreductive surgery 

approach. In cervical cancer, it has been used for radical hysterectomy, lymphadenectomy and even some cases 

of pelvic exenteration. In general, the benefits of minimally invasive surgery are minor problems with the wound, 

increased patient comfort, better visualization of the surgical field, less blood loss during the procedure, shorter 

recovery time, reducing the need of painkillers, shorter hospital stay, early recovery, and improved quality of life. 

However, the surgical time of laparotomy is still shorter when compared to laparoscopic and robotic approaches.
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Introdução

A cirurgia minimamente invasiva começou a ser utilizada no 

campo da ginecologia na década de 1940, quando a culdoscopia 

foi introduzida como uma ferramenta de visão1 (C). Desde então, 

a laparoscopia evoluiu de limitados procedimentos cirúrgicos 

ginecológicos — como diagnóstico e salpingotripsia — para 

uma importante ferramenta utilizada para um número cada 

vez maior de procedimentos ginecológicos não oncológicos e 

oncológicos1 (C). 

As técnicas laparoscópicas continuaram a evoluir, prima‑

riamente como resultado de avanços tecnológicos. Em adição a 

melhores câmeras/ópticas e instrumentos, surgiram novas técnicas 

como a laparoscopia roboticamente assistida e a laparoscopia 

por portal único1 (C). 

O objetivo deste trabalho é abordar o uso da cirurgia mini‑

mamente invasiva em oncologia ginecológica, descrevendo suas 

indicações, vantagens e desvantagens em relação à laparotomia. 

Materiais e métodos

No período de março a abril de 2015 foi realizada busca de 

artigos na base do MEDLINE via PubMed, usando os termos 

MeSH laparoscopicsurgery; roboticsurgical procedures; cancer, endometrial; 

cancer, ovarian; cancer, uterine cervical. Foram selecionados apenas 

artigos escritos na língua inglesa ou portuguesa, publicados 

nos últimos seis anos. Foram encontrados 591 artigos, sendo 

selecionados 95 artigos após leitura dos títulos. Com a leitura 

dos resumos, foram selecionados 20 artigos, utilizados na redação 

do texto. Outros cinco artigos de relevância ao assunto, porém 

de data anterior, também foram utilizados.

Câncer de endométrio

O tratamento padrão para o câncer de endométrio é cirúrgico, 

assim como seu estadiamento. Consiste tradicionalmente em lapa‑

rotomia com histerectomia total e salpingo‑ooforectomia bilateral. 

Dependendo do tipo histológico e estágio, são realizadas linfade‑

nectomia pélvica e para‑aórtica, omentectomia e biópsia peritoneal. 

Na busca por aperfeiçoar tal tratamento, a abordagem cirúrgica 

minimamente invasiva tem ganhado cada vez mais espaço, seja 

para estadiamento ou mesmo para tratamento nos casos de estágios 

iniciais2 (C). Destacam‑se como alternativas a laparoscopia conven‑

cional, a cirurgia robótica e laparoscopia por portal único. Diversos 

trabalhos e análises têm sido realizados na tentativa de estabelecer 

a segurança e eficácia de tais técnicas como tratamento da doença 

maligna em questão2‑4 (C,D,B).

Os procedimentos descritos para o tratamento videolapa‑

roscópico do câncer de endométrio são a histerectomia vaginal 

assistida via laparoscópica com salpingo‑ooforectomia bilateral 

e linfadenectomia ouhisterectomial laparoscópica com salpin‑

go‑ooforectomia bilateral e linfadenectomia. Em vários estudos 

randomizados e meta‑análises conduzidos não foi encontrada 

diferença com relação à sobrevida total e sobrevida livre de doença 

entre as pacientes submetidas a procedimentos minimamente 

invasivos (laparoscopia tradicional, laparoscopia por single‑port 

e laparoscopia assistida por tecnologia robótica) e laparotomia1‑3 

(C,C,D). Além disso, menor incidência de complicações per e 

pós‑operatórias a curto e médio prazo, menor perda de sangue 

e menor período de internação foram associados à laparoscopia 

em comparação com a cirurgia aberta. No entanto, o tempo 

cirúrgico foi significativamente menor para essa última moda‑

lidade enquanto o alcance do esvaziamento linfonodal pélvico 

foi semelhante entre todas as abordagens1‑5 (C,C,D,B,C).

Pacientes obesas parecem se beneficiar de maneira especial 

de cirurgias minimamente invasivas devido à redução de com‑

plicações per e pós‑operatórias, apesar da dificuldade técnica de 

acesso à pelve, em alguns casos4,6 (B,C).

A introdução de assistência robótica à laparoscopia tem con‑

tribuído para a disseminação de alternativas à laparotomia em 

diversos centros cirúrgicos. São conhecidas as limitações dessa 

modalidade, como custo inicial e manutenção, agendamento 

de cirurgias e instrumentos não reutilizáveis, entre outros. 

Porém, seus benefícios são semelhantes aos da laparoscopia por 

múltiplos portais, inclusive nas taxas de conversão para cirurgia 

aberta, e os resultados são talvez ainda mais aprimorados no 

que diz respeito à redução de complicações cirúrgicas, da perda 

sanguínea e do tempo de hospitalização e recuperação. Parece 

ser uma abordagem ainda mais adequada para tratamento de 

pacientes obesas, com ressecção nodal extremamente satisfatória 

e restauração da percepção em três dimensões, além de curva 

de aprendizado similar ao da videolaparoscopia por múltiplos 

portais1,5‑8 (C,C,C,D,B). 

Com relação ao custo, a laparotomia, devido ao maior tempo 

de internação, complicações mais frequentes e maior prazo para 

retorno às atividades, gera mais ônus do que as cirurgias não 

invasivas. A laparoscopia tradicional tem o melhor custo entre 

elas, de acordo com Frumovitz et al.7 (D) e Bell et al.4 (B).

A introdução da cirurgia laparoscópica por portal único data 

de 1973. De acordo com revisões publicadas, esse procedimento 

oferece benefícios estéticos consideráveis e evita potencial mor‑

bidade associada a várias incisões, apesar de requerer habilidade 

para lidar com a perda da noção de profundidade e manuseio de 

diversos instrumentos em uma única porta de acesso1,7,9 (C,D,C). 
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A técnica apresenta redução importante da dor no pós‑operatório 

com resultados semelhantes ao da laparoscopia padrão, segundo 

Frumovitz et al.7 (D).

No entanto, um fato a ser considerado para avaliar metas de 

melhorias no futuro é a presença de relatos de doença recorrente 

no local do portal e em cúpula vaginal, sendo necessária cautela 

e aprimoramento da técnica3,10 (D,C).

Sendo assim, diversos estudos mostram que a cirurgia mi‑

nimamente invasiva é comparável à laparoto mia como meio 

de citorredução ou estadiamento no câncer de endométrio, em 

termos de segurança e eficácia, além de apresentar algumas 

vantagens. Evidentemente possui limitações com relação ao 

tamanho do útero e doença avançada. Porém, a evolução cons‑

tante da técnica e dos instrumentos somada ao treinamento e 

qualificação dos cirurgiões poderá ampliar e aperfeiçoar o papel 

de tal abordagem na cirurgia ginecológica10 (C).

Câncer de ovário

O tratamento padrão para o câncer de ovário inclui o proce‑

dimento cirúrgico com intenção de estadiamento e citorredução 

máxima, associado à quimioterapia adjuvante. Tradicionalmente, 

o estadiamento consiste em laparotomia exploradora com lavado 

peritoneal, histerectomia, salpingo‑ooforectomia, omentectomia, 

biópsias peritoneais e linfadenectomia pélvica e paraórtica11 (C).

Em 1975, Rosenoff et al.12 (D) descreveram as primeiras 

experiências da cirurgia minimamente invasiva no câncer de 

ovário1 (C). Atualmente, destaca‑se seu uso para avaliação, 

diagnóstico e tratamento dos estádios iniciais, tratamento 

cirúrgico de casos avançados, avaliação da viabilidade de uma 

cirurgia citorredutora, abordagem após remissão completa com 

o tratamento primário e citorredução em caso de recorrência da 

doença11 (C).

Existem várias séries de casos e estudos retrospectivos sobre 

o uso da laparoscopia na abordagem de tumores no estádio I da 

FIGO. Quando comparada com a laparotomia, mostrou menor 

sangramento, retorno mais rápido da função vesical, menor 

tempo de permanência hospitalar e, ainda, maior facilidade em 

visualizar alguns sítios, como parede abdominal anterior, região 

subdiafragmática, espaço obturatório, superfície peritoneal e 

fundo de saco, sem impactar na sobrevida11 (C). Alguns estudos 

mostram maior taxa de ruptura do tumor na via laparoscópica, 

porém ainda não há estudos sobre a disseminação tumoral e o 

impacto da sobrevida nesses casos, e se isso realmente seria uma 

desvantagem11 (C).

Existem poucos dados a respeito da cirurgia minimamente 

invasiva na citorredução de casos avançados de câncer de ovário. 

Os estudos mostraram menor sangramento e menor tempo de 

internação, propondo que a citorredução laparoscópica parece 

ser satisfatória, com menor morbidade e taxa de sobrevida acei‑

tável. Na última revisão sobre o assunto, publicada em 2014, 

a Cochrane reforça que não há dados conclusivos para garantir 

que a laparoscopia possa identificar a extensão da doença nesses 

casos11,13‑15 (C,C,D,B).

Assim como em outras doenças ginecológicas, no câncer de 

ovário a robótica apresenta menor sangramento e menor tempo 

de permanência hospitalar quando comparada com a laparo‑

tomia e a laparoscopia convencional. A grande desvantagem 

ainda é o maior tempo de cirurgia, associado à dificuldade de 

posicionamento, ao custo e à pouca disponibilidade. A lapa‑

rotomia parece superior à laparoscopia e robótica nos casos de 

doença extensa, com vários implantes e sítios. Magrina et al. 

mostraram que a robótica pode ter benefícios em pacientes 

obesas, porém sem impacto no que diz respeito aos resultados 

e complicações14,16,17 (D,D,C).

Apesar de ser o objetivo inicial, nem todas as pacientes 

conseguem ser submetidas à citorredução ideal. Nesses casos, a 

laparoscopia mostrou não comprometer a sobrevida, especialmente 

se realizada em 42 dias após a quimioterapia neoadjuvante11 (C).

A aplicação da avaliação laparoscópica no câncer de ovário 

assume destaque como técnica de triagem inicial para determi‑

nar ressecabilidade e no seguimento das pacientes, quando os 

métodos de imagem e dosagem de CA125 forem discordantes 

ou duvidosos11 (C).

Na abordagem da doença recorrente a laparoscopia ainda 

é discutível, reservada para casos selecionados. Relatos de 

séries mostraram resultados aceitáveis quanto à eficácia e ao 

resultado11 (C).

Ainda não existem estudos sobre a laparoscopia por portal 

único (LESS) no câncer de ovário, apenas relato de casos18 (C).

Conforme reforçado por recente revisão da Cochrane, 

vivenciamos grandes avanços na abordagem laparoscópica em 

ginecologia, especialmente na área oncológica, mas ainda temos 

grandes limitações, como as variações regionais e a habilidade 

dos cirurgiões, não sendo possível ainda recomendar a abordagem 

laparoscópica de rotina no câncer de ovário19 (D).

Câncer de colo uterino

A histerectomia radical aberta e a linfadenectomia pélvica são 

consideradas tratamento cirúrgico tradicional para o câncer de 

colo uterino em estágio inicial da doença. Desde que a primeira 

histerectomia total radical laparoscópica, com linfadenectomia 

pélvica e para‑aórtica foi realizada por Nezhat et al.20 (B), em 
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junho de 1989, a cirurgia endoscópica minimamente invasiva 

tornou‑se uma alternativa aceitável. No s últimos anos, a cirur‑

gia robótica se popularizou, e a primeira histerectomia radical 

com linfadenectomia robótica foi realizada em 2006 por Sert 

e Abeler21 (C).

Os benefícios da cirurgia minimamente invasiva são: menores 

problemas relacionados com a ferida operatória, maior conforto 

da paciente, melhor visão do campo cirúrgico, menor perda 

sanguínea durante o procedimento, recuperação em menor 

período de tempo, diminuição da necessidade de analgésicos, 

menor tempo de hospitalização, recuperação precoce e melhora 

da qualidade de vida22 (C). O uso da cirurgia robótica está, ainda, 

associado a melhor desempenho, maior precisão, maior destre‑

za, sutura mais rápida e redução do número de erros quando 

comparado com a cirurgia laparoscópica convencional17 (C). 

Na maioria dos estudos disponíveis na literatura, o tempo cirúr‑

gico da histerectomia radical por via aberta foi menor quando 

comparado à laparoscópica e robótica23 (C). Poucos estudos não 

mostraram diferença significativa no tempo operatório24 (C), o 

que foi corroborado por dados de uma revisão sistemática22 (C). 

Além disso, o número de lesõesvesicais e em vasos sanguíneos 

é ligeiramente superior na via laparoscópica em comparação à 

laparotômica e à robótica22 (C).

O custo do sistema cirúrgico robótico é um fator limitante 

para o desenvolvimento desse tipo de cirurgia. Porém, apesar do 

custo intra‑operatório ser mais alto, os custos indiretos em termos 

de redução do tempo de internação, redução das complicações per 

e pós‑operatórias, menor tempo de recuperação pós‑operatória e 

rápida retomada das atividades diárias do paciente devem ser 

levados em consideração24 (D).

Sabe‑se hoje que a linfadenectomia pélvica pode ser empre‑

gada por via laparoscópica com segurança. Alguns grupos24 (D) 

publicaram suas experiências, demonstrando a viabilidade e 

segurança do procedimento e sugerindo que o prognóstico ou a 

sobrevivência não são adversamente afetados pelo procedimen‑

to. No entanto, são necessários mais estudos para definição de 

morbidade e sobrevida a longo prazo25 (B).

Outro procedimento que vem sendo feito por via lapa‑

roscópica é a exenteração pélvica. Estudos demostram que a 

exenteração pélvica laparoscópica robótica assistida também 

está significativamente associada a menor perda sanguínea, 

menos dor no pós‑operatório e melhores resultados estéticos. 

Além disso, menor tempo de internação e um retorno mais 

rápido para as atividades cotidianas favorecem o início precoce 

do tratamento complementar, como a quimioterapia adjuvante 

ou a radioterapia26 (C).

É necessário que estudos maiores sejam realizados a fim de 

quantificar as vantagens dessas técnicas, principalmente para o 

paciente, em termos de taxas de morbidade e mortalidade e se 

as mesmas alcançariam o mesmo resultado oncológico esperado 

para o procedimento convencional21,26 (C).

Conclusão

A cirurgia minimamente invasiva está ganhando cada vez 

mais espaço entre os cirurgiões onco‑ginecológicos devido 

aos vários benefícios já citados, quando comparados com o 

mesmo procedimento por via aberta. Fatores limitantes são 

a grande curva de aprendizado da técnica laparoscópica e os 

custos de material. Outra grande limitação para realização da 

cirurgia laparoscópica roboticamente assistida é a pouca dis‑

ponibilidade de centros no Brasil que dispõem do maquinário 

e tecnologia. Porém, a utilização e superioridade em alguns 

aspectos da cirurgia minimamente invasiva já são realidade 

e cabe aos profissionais da área se adequarem e atualizarem.

Faltam ainda na literatura estudos maiores, principalmente 

na abordagem do uso da laparoscopia por portal único na 

ginecologia oncológica. 
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