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1. I N T R O D U Ç Ã O

Entre as doenças mais freqüentes na patologia

tumoral feminina, encontram-se os tumores do colo uteri no

com as suas variadas formas hístológícas e apresentações

clínicas.

Assunto dos mais estudados de maneira exausti-

va o com variadas possibilidades de métodos terapêuticos.

sempre com objetivo de alcançar os melhores índices de cu-

rabílidade e sobrevida.

Abordando a terapêutica desta doença, pode-se



encontrar tratamentos realizados exclusivamente cem radio-

(19 ) (34 59)
terapia ' e cirurgia ' ou tratamentos realizados

com associação de métodos terapêuticos oncológicos, alguns

convencionais outros experimentais , dependendo das vá-

rias apresentações clínicas e também quanto à extensão dos

tumores no seu momento diagnóstico.

É importante lembrar que esta doença em nossa

sociedade interessa a grande número de pacientes em idade

de desenvoltura dn sua vida com possibilidade futura de

vi da significative que. adequadamente tratadas. poderão

ter participação na sociedade de modo normal e ainda pode-

rão participar de medo efetivo na estruturação familiar e

conjugai.

Se procurarmos quantificar esta doença que afe-

ta as mulheres, poderemos verificar que o câncer do colo

uterino representa 23,7% de todas as doenças neoplásicas

que afetam as mulheres e, dentre as patologias tumorais

malignas pélvicas. representa 79.4% delas

É importante ressaltar que entre as patologias

tumorais maiignas, o câncer do colo uterino apresenta bons

índices de curabilidade e sobrevida comparativamente me-
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lbores do quf outras doenças malignas quí- afetarr. outros

órgãos do aparelho reprodutor feminino.

Se enfocarmos de modo muito amplo e genérico as

formas terapêuticas aplicadas a esta doença, teremos ao

final resultados satisfatórios e bons, porém teremos um

número de pacientes nas quais não será possível controlar

a doença.

Para que este número de pacientes seja cada vez

menor, estuda-se em detalhes as apresentações clínicas tu-

morais, aspectos histopatológicos, competência imunológica

orgânica, características celulares e, frente a todas es-

tas informações, poderemos estabelecer fatores prognósti-

cos e também propor terapêutica adequada a cada situação

(15)

Além destes, é de fundamental importância o cor-

reto diagnóstico clínico e anatomopatologico e também o

(72)
estadiamento clínico para proposta terapêutica

No decorrer de nossa atividdd-- diária, d-terrr.i-

naao tipo de pacientes nos interessava sobremaneira, paci-

entes essas com apresentação tumoral volumosa do colo ute-

rino, porém com a lesão restrita ao colo, sem comprometer



as regiões anatômicas adjacentes.

No câncer do colo uterino restrito à cérvice,

o tratamento preconizado na Clínica Ginecologica do Depar-

tamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medi-

cina da Universidade de São Paulo é o procedimento cirúr-

(60)

gico , realizando-se a cirurgia de Wertheim-Meigs, po-

rém nas situações acima mencionadas era comum a presença

de corrimento vaginal purulento conseqüente a infecção do

tumor no colo e também necrose tumoral superficial. Essas

situações sã" inadequadas para o tratamento cirúrgico on-

cológico pela possibilidade de disseminação tumoral e in-

fecção.

No presente estudo selecionamos pacientes com

este tipo de apresentação clínica do tumor e estádio clí-

nico considerado IB (F.I.G.O.).

É importante ressaltar que nas várias séries de

pacientes que foram estudadas na literatura. encontramos

núrr.-rj p>-qu'-ri',' d»' relatos a fst<- tip*; d-- apresentada > qu-

nos propusemos a estudar, ou seja, tumores restritos ao

colo uterino mas de grandes volumes tumorais.

Inicialmente, foi proposto tratamento radiote-

li ».



rápico pré-op^ratõrio convencional, de modo a oferecer

condições para que a cirurgia tivesse todo o rigor que re-

quer um tratamento oncológico.

Após consultas à literatura, optamos por trata-

mento radiotsrápico pré-operatório, porém com dose de ir-

radiação considerada radical no ponto A, utilizando-se da

associação de duas modalidades terapêuticas para conse-

guir-se tal objetivo.

Para que o nosso estudo tivesse poucas variá-

veis, também selecionamos somente um tipo d« apresentação

anatomopatologica, com seus vários graus de diferenciação

histopatológica.

Atualmente, o câncer do colo do útero estádio

IB é mundialmente tratado em suas formas invasoras mais

precoces, com procedimento cirúrgico e com técnicas as

mais variadas, desde a radicalidade cirúrgica quanto ao

tumor e linfonodos regionais até histerectomias simples

(6?. 72)

Esta forma de abordar a doença é sempre quando

estamos frente aos tumores precoces, de volume pouco a-

vantajado, ou quando as lesões S". localizam na região e-

I
< • • • « • I O T I O A I
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xocervical do 'L.1O e de pouca extensão tumoral

É necessário considerar que existem algumas

formas bi7.zaras de apresentação tumoral, nas quais o p J-

cedimento cirúrgico não apresenta os mesmos resultados que

outros tipos de apresentação tumorais mais uniformes e me-

* * -. (4.1, 69)

nores e tratadas com sucesso

Estas formas referidas em que, apesar do tumor

estar restrito ao colo e não afetarem outras estruturas a-

natômicas, apresentam características peculiares do cres-

cimento tumoral, e que podem favorecer a extensão linfono-

dal e a metástase à distância

Entre estas formas bizarras de apresentação

clínica incluem-se principalmente os tumores de crescimen-

to em direção ao canal endocervical e que assumem forma de

barril. São as chamadas "barrel-shape" e que sempre têm

amplo crescimento volumétrico. Na mesma ordem de idéias,

citem-se as formas volumosar não "barri1-shape" de locali-

zação exocervical em qu-\- o crescimento tumoral é amplo,

ocupando todo colo e que determinam, assim, grande volume

de tumor. Estas apresentações por déficit de nutrição

sangüínea ulceram, necrosam e sofrem infecção secundá-
FACULDADtF ÓÊ MEDICINA

UWVtKSIDAOt DC S. fâ lXO

RIILIOTIOA
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ria, com piora do quadro local quanto à necrose por ano-

(18 )
xia, e com pior resposta a irradiação

Na nossa atividade médica diária, observamos

que estes tumores não devem ser tratados de maneira roti-

neira, pois não têm o mesmo comportamento biológico daque-

les estádio I, porém de menor volume '

Na literatura médica, observamos que, dentre os

fatores prognósticos, o tamanho do tumor é um deles, onde

os vários estudos mostram que há maior envolvimento de

linfonodos pélvicos, e nas formas de barril há maior inci-

dência de metástase à distância '

As condições locais para o procedimento cirúr-

gico são adversas, pois os tumores de grande volume são

ulcerados e infectados de tal forma que comprometem os

princípios de cirurgia oncológica e da própria cirurgia

geral, pela possibilidade de contaminação por células tu-

morais e por bactérias no campo operatório, e maior índice

d̂  comprometimento dos linfonodos

FACULDADE DE MEDICINA
UMVOISOAVE DC S. PAULO

• I B L I O T B O A



2. P R O P O S I Ç Ã O

Propomo-nos a comparar resultados entre dois

grupos de tratamento em pacientes portadoras de carcinomas

do colo do útero IB de grande volume.

Um grupo submeteu-se a radioterapia e cirurgia

radical e o outro a radioterapia exclusiva.

Estudaremos:

1 - índice de sobrevida.

2 - Complicações.
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3. C O N S I D E R A Ç Õ E S G E R A I S

O tratamento do cancer do colo do utero. ate

os dias atuais, tem sido alvo de discussões, tendo na ra-

dioterapia e na cirurgia suas principais terapêuticas.

DELGADO relatou que os primeiros ensaios

com tratamento cirúrgico foram realizados por Clark, em

1895, constituindo a única terapêutica para o câncer do

colo do útero. Em 1907, Wertheim apresentou o primeiro

relato de pacientes submetidas à histerectomia e remoção

de linfonodos pélvicos aumentados. No início do século,

também Schauta, utilizando a via vaginal, procedia ao tra-

FACULDADe DE MEWOM»
U»VWSID*0l Ot S. MW.0



tamento cirúrgico.

(34)

Em 1944, MEIGS apresentou trabalho propon-

do a histerectomia total e retirada dos linfonodos pelvi-

cos em mono bloco para estaaios precoces do cancer do

colo uterino.

BRUNSCHWIG havia proposto o tratamento ci-

rúrgico mesmo para pacientes de alto risco e observou que,

na presença de tumores maiores que 5 mm e linfonodos com

neoplasia, a sobrevida ficava comprometida. As complica-

ções ocorreram em 10% das pacientas, sendo fistulas utero-

-vaginais as mais comuns. 0 autor concluiu que a cirurgia

deve ser utilizada cm pacientes selecionadas do estádio I.
(69)

WELCH e col. estudaram a experiência de 30

anos no tratamento do câncer do colo uterino. Observaram

pacientes jovens em bom estado geral de saúde, com lesões

restrita ao colo e com resposta pobre a radioterapia e

submetidas a tratamento cirúrgico. Os autores observaram

qu*1- o numero dr:i linfonodos comprometidos foi o mesmo em

pacientes irradiadas ou operadas. A presença de linfono-

dos paraórticos comprometidos contra-indicava a cirurgia.

0 numero de fistulas era maior em pacientes irradiadas. Os
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autores demonstraram que a cirurgia pode revelar a situa-

ção dos linfonodos.

(54)
SALVATORE e SOUEN observaram 1532 casos de

colo invasivo na Clínica Ginecológica da Faculdade de Medici-

na da Universidade de São Paulo e relataram que se trata

da neoplasia mais freqüente na clínica, especialmente na

faixa etária de 41 a 50 anos. 0 estádio III foi o mais

freqüente. 0 tratamento cirúrgico foi reservado para es-

tádios I e, quando da ocorrência de linfonodos pélvicos

comprometidos, realizou-se radioterapia. A sobrevida al-

cançada foi de 8196 em estádio I.

(41)
NORDQVJST e col. estudaram casos de cancer

de colo IB e IIA, propondo a laparotomia como complemento

ao estadiamento e estabeleceram seletividade ao tratamen-

to cirúrgico. A presença de massas tumorais que extrapo-

lassem o colo quando da observação de linfonodos paraórti-

cos ou pélvicos comprometidos impediria a cirurgia. Os

autores conclui ram qu'- houv̂ - diferenças no estadiamentu

clínico e cirúrgico; que quase todas as pacientes com tu-

mores além da pelve faleceram; que a laparotomia e válida

para selecionar pacientes com bom prognóstico para cirur-



gia.

SOUEN e col. revisaram 1532 casos de car-

cinoma do colo uterino na Clinica Ginecologica da Faculda-

de de Medicina da Universidade de são Paulo e concluíram

que a cirurgia revelou infiltração parametrial em 16,1% de

casos estádios clínicos IB e 20,8% das pacientes apresen-

taram linfonodos pélvicos comprometidos. A cirurgia de

Wertheim-Meigs foi realizada em 42,4% dos casos. As com-

plicações com o tratamento cirúrgico foram fistulas útero-

-vaginais (9,3%) e vesico-vaginais (3,7%).

ZAUDEN e col. procuraram individualizar os

tratamentos do câncer do colo uterino com o objetivo de

diminuir as complicações, analisando estádio clínico, his-

tologia, localização, crescimento, grau, tamanho, volume e

índice tumor/cérvice. Na análise histopatológica, o esta-

diamento estava correto em 70% dos casos, com tendência

a superestimar os achados clínicos. 0 tamanho e o grau do

tux-',r guardam nítidas relações com o comprometimento gan-

glionar. Em função desses parâmetros, os autores puderam

definir tumores de baixo ou alto risco, bem como propor a

cirurgia com maior ou menor radicalidade.
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Da mesma forma que a cirurgia, a radioterapia

experimentou momentos de grande importância, r-?.ir> ocorreu

em meados de 1920, quando a terapia por radium intracavi-

tario se mostrou efetiva, principalmente na Curie Founda-

tion e no Radiumhemmet Institute.

FLETCHER relatou que, em 1927, Heyman pu-

blicou trabalho com sobrevida de 35% em pacientes tratadas

com radioterapia intracavitaria.

Com esses resultados, vários estudos comparan-

do radioterapia e cirurgia foram publicados. Em 1956,

FRICHS e col. cotejaram duas modalidades de tratamento

em pacientes com câncer do colo uterino estádios I * II. A

sobrevida das pacientes estádio I, submetidas à

radioterapia foi de 56%, e com o tratamento cirúrgico,

86,5%. Os autores analisaram esses dados e concluíram ser

fruto de estimativa viciada.

(63)

STEVENSON considerou que o melhor trata-

mento para o câncer do colo do út^ro estádio I r a cirur-

gia, porém os resultados a longo prazo foram melhores no

tratamento associado radioterapia-cirurgia. A sobrevida

das pacientes foi de 87%, e o percentual de fistulas foi

..••Ai
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de 9,2%. Houve linfonodos pé 1vi cos comprometidos em 11.5%.

Segundo o autor, a cirurgia apôs a radioterapia requer mui-

ta habilidade.

(24)

GREISS e col. fizeram analise retros-

pectiva de pacientes com câncer do colo uterir.D estádios I,

II e III, tratadas somente com radioterapia ou cirurgia

mais radioterapia. A presença de tumores residuais ocorreu

em 11% dos casos estádios I. A sobrevida de pacientes com

linfonodos comprometidos foi baixa. Os autores observaram

que a maior taxa de complicações ocorreu no estádio III.

onde a radioterapia foi mais intensa e exaustiva. A cirur-

gia radical seguida a radioterapia nao alcançou os objeti-

vos de melhora em "elaçio aos resultados no estádio IB.

SWEENEY e DOUGLAS propuseram radioterapia

seguida de histerectomia radical e linfadenectomia para pa-

cientes portadoras de câncer do colo uteríno iniciais em

bom estado geral e jovens. Os achados patológicos mostra-

ram tumor residual em 58,8%. As complicações ocorreram <--m

15% dos casos, sendo as fistulas a mais important*'. Os au-

tores concluíram que houve pequeno aumento na sobrevida,

quando a terapia foi associada, e o alto índice de compli-

MCUUMOE DE MEOCMA
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caçoes nao justificou a continuação do tratamento associa-

do.

(6)
BURCH e CHALFANT propuseram o tratamento

radioterápico associado a cirurgia em pacientes com câncer

do colo estádio IB, IIA e IIB. Os resultados de sobrevida

em cinco anos foram de 85,5%, 80,8% e 40,0%, respectiva-

mente. 0 percentual de linfonodos comprometidos foi de

16% em estádios IB. As complicações mais freqüentes foram

hemorragia e fistulas uretero-vaginais. Os autores não

concluíram se o tratamento associado foi melhor que o nao

associado, mas puderam observar que pacientes com linfono-

dos comprometidos e tumor residual após a radioterapia e-

ram de pior prognóstico.

(9)

DECKER e col . avaliaram a terapêutica se-

qüencial com radioterapia e c i ru rg ia . Foram introduzidos

fatores de seleção pela agressividade da terapêutica com-

binada, Para pacientes sem tumor residual , a sobrevida

foi de 90,9%, e, na presença de tumor residual e linfonodos

comprometidos, d sobrevida foi bastante menor. A principal

complicação foi f i s t u l a , em 6,9% dos casos.
(42)

PARKER e col . analisaram pacientes porta-
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doras de cancer do colo do utero estádio clinico I, estu-

dando tratamentos com radioterapia e cirurgia, com o obje-

tivo de melhorar a sobrevida de pacientes que apresentavam

radiorresistência e linfonodos pélvicos comprometidos. A

sobrevida em pacientes com linfonodos comprometidos foi

menor, e as recidivas foram pélvicas. A radioterapia pre-

via esterilizou os linfonodos, e a terapia combinada e

aconselhável para pacientes jovens, com lesões precoces e

em bom estado geral.

(53)
RODDICK e GREENELAW propuseram estudo ran-

domizado para avaliar os dois métodos terapêuticos para

câncer do colo uterino em todos os estádios. As principais

complicações no grupo de cirurgia foram: infecção da cica-

triz; sangramento intraoperatorio, injuria ao trato urina-

rio e fistula urinaria. A principal complicação no grupo

da radioterapia foi estenose vaginal. Os autores concluí-

ram que a.nbos os métodos sao tratamentos radicais com so-

brevidas comparáveis, p. que o índice de compl icaçoes foi

maior na cirurgia.

NIEMINEN P. col. analisaram pacientas tra-

tadas com cirurgia e radioterapia previa nos estádios cli-

TÍCÜLMK Dt «eoecm.
UIIVEKSBADE DE S.

• IBUOYCOA
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nicos IB. Observaram sobrevida de cinco anos em 82,1% aos

casos. As fistulas ocorreram em 9,8%.

VILLASANTA analisou pacientes com câncer

do colo do utero estádio clínico IB, conforme o tratamento

realizado, idade e complicações. 0 autor observou que a

sobrevida das pacientes tratadas com supervoltagem e ci-

rurgia foi maior do que a das tratadas com ortovoltagem.

Alem disso, verificaram que. na ausência de tumor resi-

dual, a sobrevida foi maior, e que jovens tratadas com ra-

dioterapia tiveram pior prognostico.

SELIM e col. compararam o tratamento ra-

dioterápico e o cirúrgico, selecionando pacientes pelo mé-

todo de citologia vaginal, de modo a avaliar a provável ra-

diorresposta (RR). Os autores notaram que as pacientes tratadas

com radioterapia foram as mais idosas e com doenças asso-

ciadas, provavelmente por influências tendenciosas da ava-

liação citológica. A presença de linfonodos comprometidos

foi similar em ambos os grupos, o as complicações foram

elevadas, com fistulas em 9% das picientes operadas.

(48)

PILLERON *••. col. estudaram retrospectivamen-

te pacientes com câncer do colo uterino estádio clinico I

.i,t...-i;»...t ut o ?»«••
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e II, tratadas com radiomoldagen intracavitaria e cirurgia

a seguir. Os índices de sobrevida foram de 82% no estádio

I e 60% no estádio II. A mortalidade e morbidade foi de

1%. Os autores concluíram que, quando houve tumor residual

ao tempo da cirurgia, o prognóstico foi pc*?re.

(52)

RAMPONE e col. analisaram pacientes subme-

tidas a tratamento combinado radioterapia e cirurgia por

câncer do colo do útero estádio IB e com menos de 65 anos

de idade. Observaram linfonodos comprometidos em 15,1%

das pacientes. 0 principal local de recidiva foi a pelve.

Quando havta linfonodos comprometidos, a sobrevida era me-

nor e as complicações urologícas eram baixas. Notaram,

ainda, que a radioterapia pode esterilizar os tumores pri-

mários, e que a cirurgia extensa nao e necessária quando

se realiza radioterapia prévia. Segundo os autores, é du-

vidosa a possibilidade de esterilização dos linfonodos.
(8)

CHURCHES e col. . com a intenção de melhorar

os resultados do sobrevida de pacientes com neoplasia "Io

colo do utero, propuseram estudo com terapia combinada. Ob-

servaram qu'; os linfonodos estavam comprometidos em 21,5%

dos tumores estádio I e havia tumor residual em 21,4% dos



casos. A sobrevida no estádio I foi de 79.1%. e as com-

plicações, principalmente fistulas, foram baixas (5,5%).

Os autores concluíram que o problema do •umor residual foi

resolvido, e o índice de complicações foi aceitável.

STAGE e col. objetivaram melhorar a sobre-

vida das pacientes, comparando a terapêutica combinada e

a radioterapia exclusiva quanto à sobrevida e complicações.

A maioria das pacientes estádio clínico I receberam radio-

terapia externa e radiorno1dagem. Observaram que os linfo-

nodos estavam comprometidos em 15% dos casos; a sobrevida

foi de 79,6%, e ocorreram complicações em 21% das pacien-

tes, nivel considerado elevado. Concluíram que a terapia

combinada reduziu o número de linfonodos comprometidos; os

níveis de complicações foram elevados e não houv^ diferen-

ça de sobrevida com o tratamento combinado.

(39)
NEWTON realizou estudo de pacientes com

cancer do colo uterino estádio clinico IB, tratadas -om

rddioterapia ou cirurgia exclusivamente. 0 autor observou

sobrevidd igual para ambos us grupos d'' tratamento *•, quan-

do houve linfonodos comprometidos, a sobrevida fui m»-nor.

A complicação mais frequent»1 nas operadas foi par^ o tra-
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to urinário; na radioterapia, as complicações recaíram no

trato Digestivo baixo. 0 autor concluiu que, sendo a so-

brevida e complicações comparáveis, a decisão do tratamen-

to depende de fatores como custo da terapia, desempenho se-

xual e readaptação à sociedade.

(35)

MORLEY e SESKI realizaram estudo compara-

tivo similar ao anterior. Os resultados obtidos quanto a

sobrevida foram iguais, ao redor de rJ%; as complicações

foram principalmente proctite nas irradiadas (9,3%). As

recidivas ocorreram em 13,1%. Os autores notaram que nao

há diferença de sobrevida, devendo-se optar pelo tratamen-

to cirúrgico para as mais jovens.

WITHERSPOON e col. analisaram pacientes

com câncer do colo uterino estádio IB em forma de barril e

tumores maiores do que 4 cm. 0 tratamento realizado foi o

combinado (radioterapia e cirurgia). A sobrevida foi de

78%; as complicações, 11%. sendo a estenose vaginal a mais

comum. A principal causa de mort" foi a motastaso à dis-

tanci a.

(12)

EINHORN r CÕI . observaram quo, apos inter-

rupção de tratamentos combinados na rotina terapêutica do
FACJUJAOE DE
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cancer do colo do utero estádio clinico I, houve aumento

das recidivas locais. Comparando a terapia combinada tom

radi oter?.pia exclusiva, os autores puderam observar que a

sobreviaa neste último grupo foi menor, e que os linfono-

dos comprometidos e as complicações foram menores no grupo

de tratamento combinado.

BONAR . indicando a radioterapia intracavi-

taria e cirurgia após seis semanas, observou sobrevida

maior, quando não havia tumor residual no colo e nos lin-

fonodos.

(33)

MARZIALE e col. , considerando os bons re-

sultados obtidos com a cirurgia de Wertheim-Meigs em paci-

entes com câncer do colo estádio clinico I, propuseram es-

tudar o tratamento combinado, A sobrevida foi maior, o a

incidência de linfonodos pelvicos comprometidos foi menor

(6,3%). Foram observados baixos níveis de fistulas (1,8%).

Os autores concluíram quo a associação de tratamentos <-•

mais efetiva e consideraram qu-' a radioterapia pre-oper.-ito-

ria permit'' regressão tumoral.
(13)

EINHORN '•' col. analisaram os resultados do

tratamento combinado em cancer do colo do utero IB <• IIA,

I TMUMK K MHHMtmvuiMDt oc *. mu

'( •(flLIOTIOA



- 27 -

em pacientes com até 41 anos de idade, comparando-o com

radioterapia exclusiva. Observaram que as pacientes jo-

vens têm menor risco óperatório; que a sobrevida no trata-

mento combinado e maior; que as complicações no trato in-

testinal é maior no tratamento radioterápico, e que a so-

brevida é dependente do tamanho do tumor.

(22)
GALLION e col. analisaram duas formas de

tratamento para tumores do colo do utero estádio clinico I

tipo "barrel-shape", comparando a radioterapia exclusiva e

o tratamento combinado. Houve menor recorrência nos tra-

tamentos combinados, exceto quando havia tumor residual.

Os níveis de complicações foram os mesmos em ambos os gru-

pos. As recidivas foram freqüentes, sendo que a cirurgia

reduziu significativamente a recorrência e aumentou a so-

brevida das pacientes. Os indices de complicações no tra-

tamento combinado foi menor que o relatado por outros au-

tores.

(70)
WIERNIK analisou pacientes com cancer du

colo uteri no submetidas a tratamento combinado <• rad i o te-

rapia exclusiva. Os resultados mostraram quo, na radiot"-

rapia previa, a sobrevida era maior. No tratamento asso-

rACUUMK Dt
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ciado, houve maior índice de complicações.

(30)
KNOBEL realizou estudo em pacientes com

câncer do colo do utero estádios IB e IIA, com tratamento

radioterapico prévio a cirurgia. Observou sobrevida de

85,7%; complicações em 4,3% das pacientes; linfonodos com-

prometidos em 15% dos casos. A radioterapia previa pode

ser realizada com niveis aceitáveis de complicações. Foi

elevado o Índice de tumor residual, e o indice de sobrevi-

da nao foi superior do que o de cada tipo de tratamento em

separado.

Considerando a variedade de resultados de so-

brevida com tratamento combinado e o alto indice de com-

plicações em algumas situações, alguns autores, com vistas

a estabelecer o tratamento definitivo para a patologia neo-

plásica do colo, fizeram tratamento radioterapico exclusi-

(16)
vo. FLETCHER e col. propuseram a radioterapia de toda

a pelve com supervoltagem previa a radiomoldagem, com o

objetivo de diminuir o volume do tumor, alcançando, assim,

melhor efetividade da radiomoi dagem prejudicad-i pela forma

d'- cresc i mento das lesões qu-' causam distorções anatômi-

cas. Concluíram qu" as pacientes selecionadas, todas c.
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grande massa tumoral, apresentaram bom índice de resposta

terapêutica.

FLETCHER e RUTLEDGE analisaram os resulta-

dos de pacientes submetidas a tratamento radioterapico ex-

clusivo, quando da introdução da radioterapia com super-

voltagem. Observaram maior controle da doença na pelve e

melhor indice de sobrevida (88% no estádio I ) , com aumento

dos níveis de complicações.

(66)
THONSON e SPRATT estudaram a sobrevida de

pacientes com tumores de colo uterino, relativamente A

técnica de radioterapia utilizada. Analisaram os casos em

separado, quanto ao uso da técnica de radioterapia externa

e a radioterapia intracavitaria, com aplicador de Fletcher

'• outras técnicas. Os autores concluíram que houve melho-

ra nos indices de soLrevida, pela uniformidade de distri-

buição das doses com a técnica de Fletcher.

(29)

JOLLES analisou pacientes com tumor do co-

lo do utero tratadas com radioterapia exclusivamente. n

autor relatou resultados semelhantes aos alcançados na

Inglaterra e contestou os resultados de Fletcher decorren-

tes de melhoras condições técnicas, creditando esses bons
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resultados a fatores constitucionais e ambientais.

BRAND e KERR analisaram pacientes com tumo-

res do colo do útero tratadas com radiomoldagem por apli-

cador vaginal linear e radioterapia externa com acelerador

linear. Os resultados mostraram sobrevida de 74% no está-

dio I. As causas de morte mais freqüentes foram conse-

qüentes as recidivas locais e metastase a distância. As

complicações foram baixas. Conclui ram que o método foi

fácil e simples de ser aplicado, e que, com monitorização

e computadorização, os efeitos colaterais podem ser dimi-

nuídos.

(45)
PERES e col. estudaram o tratamento radio-

terapico exclusivo de pacientes com neoplasia do colo ute-

rino. Os resultados mostraram sobrevida do 85%, recidivas

de 7,3% e metastase ã distância em 13% no estádio clínico I.

As altas doses de irradiação foram responsáveis pelo

alto índice de controle da doença local e complicações em

aproximadamente 10% das pacientes. Os autores cone lui r-»m

quo a perfeita integração das teleterapia o braqui t>'rap i i

pod- diminuir as complicações r melhor.ir o control-- d.-is

lesões.
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Frente a este quadro de resultados apresentados

pelos vários autores, HENRIKSEN estudou a disseminação

metastatica de tumores do colo do utero e concluiu que as

células podem disseminar em qualquer direção; os movimentos

peristálticos dos vasos linfáticos foram importantes na

disseminação.

(37)
MUNNEL e BONNAY estudaram a recorrência da

doença em pacientes com tumor do colo uterino e observaram

que e importante o diagnostico precoce da recidiva; que o

período de recorrência foi de dois a três anos. quando as

pacientes eram tratadas com cirurgia e radioterapia, res-

pectivamente. Os autores concluíram que o local mais fre-

qüente de recidiva foram os tecidos profundos da pelve, e

que as recidivas em bexiga e reto mostraram pior evolução.

(58)

SHERMAN analisou casos de recidiva por tu-

mor do colo uterino em pacientes submetidas a radioterapia,

procedendo a revisão dos cálculos da radiomoldagem. Obser-

vou quo havia diferenças entro a dos" calculada •• :> d^s-' ••-

f>: ti vãmente realizada.
(44)

PALMIER ^ col. analisaram a di st r i bu i ç -v > r.-j

tempi; e as causas de mort*1 nas pacientes com cancer d>> col'j
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do útero recidivadas. Notaram que dois terços das mortes

ocorreram em dois anos. A longo prazo, a morte ocorreu

por metástase à distância. As recidivas foram mais fre-

qüentes quando se utilizou a ortovoltagem. 0 numero maior

de óbitos por complicações foi nas pacientes tratadas com

megavoltagem.

DURRANCE e col. analisaram pacientes com

tumor do colo do utero com recidivas locais apôs radiote-

rapia. Os autores observaram que a utilização de megavol-

tagem reduziu as recidivas a metade. Alem disso, verifi-

caram que as recorrências foram nos primeiros dois anos, e

que as recidivas centrais no estádio clinico I foram de

tumores volumosos ou em forma de barril.

(38)
VAN NAGELL e col. analisaram pacientes com

tumor do colo do utero recidivadas e tratadas com radiote-

rapia. Observaram que as recidivas ocorriam em 20% das

pacientes, sendo que estas aconteciam principalmente nos

dois primeiros anos. 0 local de recorrência preferencial

foram os paramotrios; as recidivas foram mais freqüentes

em tumores maiores do que 5 cm.

PEREZ e col. estudaram grupo selecionado

i MCULÜAK ir
' mvasMiii.L ut y n u a

•IILIOTIOA



- 33 -

de pacientes com tumor de colo IB e IIA, tratadas com ra-

dioterapia e tratamento combinado. Observara" que, no

grupo de radioterapia, não houve falha de tratamento no

local, mas ocorreu metastase a distancia. Os autores tam-

bém notaram que, com linfonodos comprometidos (7,3%), as

pacientes desenvolveram recidivas pelvicas. A sobrevida

e as complicações foram semelhantes, e a escolha do trata-

mento dependem da extensão tumoral e condições gerais dos

pacientes.

MARÜTAMA e col . , estudando pacientes corr.

câncer do colo do utero volumoso ou "barrel-shape", tra-

tadas com radioterapia e cirurgia, mostraram que linfono-

dos pélvicos estavam comprometidos em 37%, e os paraórti-

eos, em 5%. A sobrevida de pacientas sem linfonodos com-

prometidos foi maior. Verificaram que, quanto maior o tu-

mor, há mais linfonodos pélvicos comprometidos. Os autores

concluíram que, nos tumores volumosos ou "barre 1-shape" ,

nan se deve utilizar o método de mi 1igrama/hora, e qup

houve boa tolerância da terapêutica empregada co~: boa Su-

brevida e poucas complicações.

Os esforços para melhorar as curas do câncer do

OE M E D I C I N A )

IHUIOTIQA



- 34 -

colo uterino com aumento da extensão da cirurgia e das do-

ses de irradiação propiciaram o aumento dos indices de

(21)
complicações. FRICK e col. compararam a radioterapia

e a cirurgia, relativamente as complicações. As celule.s

intestinais foram as mais sensíveis, e o trato urinario, o

mais tolerante à radioterapia. As fistulas utero-vaginais

foram as complicações mais comuns (10%). 0 aumento dessas

complicações foi creditado a critérios menos estritos para

a seleção de pacientes à cirurgia e a utilização de cirur-

gia apôs curso de radioterapia completa.

QUIGLEY e col. , com o objetivo de melho-

rar os índices de complicações, propuseram terapia menos

agressiva no estádio IB, como histerectomia simples e ra-

dioterapia intrac-avi tari a, Observaram baixo índice d̂-

complicações e indices de sobrevida iguais aos de outros

autores.

SOUEN P SALVATORE analisaram diferentes

mnddl i ciad- 5 f-TapfutiCcis, di vi d i ncio-as f<rn p a l i a t i v a s , c o r -

retivas e c u r a t i v a s . Insistiram n=t corrotd avaliação dos

casos o ob'"-ii --nc i + n p a d r o n i z a ç ã o rio ato ope r a t o r i o •• h-i-

*' ci r ú r g i c a como meios ú^ diminuir us in-
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dices de complicações.

( 28) -

JACOBS e col. analisaram complicações em

pacientes com câncer do colo estádio IB e IIA, quando

tratadas com terapia combinada. Observaram que doses de

irradiação maiores de 7000 cGy no ponto A e maiores de 4000

cGy no ponto B têm maior possibilidade de desenvolverem

complicações.

Revendo as publicações, os autores observaram

que determinados achados clínicos referentes as pacientes,

aos tumores e aos achados anatomopatologicos, quando ca-

racterizados, era possivel realizar algum tipo de prediçao

quanto à evolução tumoral ou as pacientes. Considerando

esses achados ditos como fatores prognósticos. SHERMANN e

RUCH consideraram os pobres resultados quando da pre-

sença de linfonodos envolvidos e estudaram casos do tumo-

res d? colo do útero e da vulva. Observaram que nenhuma

das pacientes com linfonodos positivos sobreviveu cinco a-

nos.
(7)

CHERRY e WAY observaram o envolvimento d>'

linfonodos em paci''nt.>'s es Sadios I »> II. submetidas u t ra-

combinado. Observa ram linfonodns comprometidos fin

yüsbrõftiõiãsr
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45% das pacientes. Os tumores anaplasicos e aquelas pacientes com tu-

mor residual na cérvice foram de pior prognostico.

(23)
GRAY e col. analisaram pacientes submetidas a lin-

fadenectomia apus tratamento radioterapico. Notaram que somente 2%

dos casos apresentaram linfonodos comprometidos em estádios I e II .

Concluiram que a megavoltagem e capaz de destruir o tumor em linfono-

dos.

(36)
MORTON e co l . estudaram a importância de

linfonodos comprometidos como fator prognostico en pacien-

tes submetidas a radioterapia e c i rurg ia . Os resultados

mostraram que radioterapia de megavoltagem associada a ra-

dioterapia in t r acav i t á r i a e capaz de destruir metástases

1infonodais.

(47)

PILLERON e col. analisaram pacientes tra-

tadas com radioterapia prévia e cem linfonodos comprometi-

dos. Observaram que o modelo de disseminação malhora o

prognostico das pacientes e, quanto maior foi o envolvi-

mento das cadeias de 1 infonod.-js, pior foi o prognostico.

BALTZER e KOEPCKE analisaram pacientes ope-

radas e fizeram corn.' laçao entre o tamanha do turr.or • o

envolvimento linfodonal. Concluiram que quanto maior o
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volume tumoral. maior o percentual de comprometimento de

linfonodos pélvicos.

(31)

LAGASSE e col. estudaram pacientes com tu-

mor do colo estádio I submetidas a tratamento radioterapi-

co e linfadenectomia. Notaram que os linfonodos estavam

comprometidos em percentual menor nas irradiadas. A so-

brevida foi melhor quando não ocorriam linfonodos compro-

metidos.

(49)

PIVER e CHUNG analisaram pacientes com tu-

mores docolo uterino IB e IIA, tratadas e recidivadas. Ob-

servaram as recidivas quanto ao tamanho do tumor e o com-

prometimento dos linfonodos pélvicos e sobrevida. Concluí-

ram que no estádio clinico I, nas lesões maiores de 3 cm, a

incidência de linfonodos comprometidos foi maior, e os ín-

dices de sobrevida foram menores.

HARDT e col. estudaram a resposta do tumor

a radioterapia como fator prognóstico. Classificaram as

respostas em três níveis. Observaram qu-* 'T, t.umon-s de boa

resposta, o índice de sobrevida foi elevado e as reridivas

baixas, ocorrendo o inverse nos de resposta pobre i raríi<>-

f.'-rap i -i.
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PREMPREE e col. analisaram a sobrevida de

pacientes tratadas com radioterapia em relação a idade e

ao grau do tumor. Notaram que as mais jovens e com tumo-

res do grau III tiveram indices de sobrevida menores.

(45)

PATANAPHAN e col. estudaram pacientes tra-

tadas com radioterapia e cirurgia no estádio I, com a in-

tenção de analisar fatores prognósticos. Observaram que

o tamanho da lesão no colo foi fator prognóstico; assim,

lesões que ocupavam todo o colo tiveram pior prognóstico.

GRIMARD e col. analisaram pacientes com

tumor do colo tratado com radioterapia e com extensão ao

endometrio. Os autores observaram que o envolvimento do

endométrio é fator de piora da sobrevida e do controle lo-

cal da doença em qualquer estádio clinico.

(65)

TERADA e col. estudaram pacientes com tu-

mores estádios IB tratados com cirurgia e apresentaram

linfonodos pélvicos comprometidos. Observaram que quanto

maior a extensão do romprom-v t im^nt.o Iinfonodal polvico

extra-pelvico, menor fui u índice d'» sobrevida das pacien-

tes.



4. C A S U Í S T I C A E B É T O D O

4.1 CASUÍSTICA

O estudo compreende 44 pacientes com diagnós-

tico de neoplasia maligna do colo do útero invasiva, está-

dio clínico IB, e que foram tratadas no período de 1980 a

1987, tendo sido submetidas a radioterapia ou tratamento

combinado radioterápico e cirúrgico.

Todas as pacientes tiveram confirmação histo-

patológica com material de biópsia do colo uterino e foram
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submetidas a rotina de preparo e exame efetuados no Servi-

ço de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da Uni-

versidade de São Paulo (Serviço do Prof. Dr. Thales de

Brito).

Todas as pac. ntes tiveram seus tumores clas-

sificados por estádios segundo os critérios da Clínica Gi-

necológica, que, adota as recomendações da Federation In-

ternacionale de Gynécologie et Obstétrique (F.I.G.O.).

4.2 MÉTODOS

As pacientes foram submetidas à anamnese, exame

clínico geral e exame ginecológico por equipe de especia-

listas composta por ginecologista, radioterapeuta e onco-

logista clínico.

Foram realizados exames laboratoriais de roti-

na como hemograma, uréia, creatinina, glicemia de jejum,

tipo I de urina, citologia do conteúdo vaginal o colo, ra-

diografia de tórax, urografla excretora, cistoscopia, re-

tossi grtioi doscopi a o , em situações necessárias, ultra-son<j-

grafia, ei nt i lograf i a <-•? tomografia computadorizada.



Após essa rotina, foram selecionadas pacientes

com tumores estádio clínico IB, cujo exame anatomopatoló-

gico revelou carcinoma epidermóide, nas quais o tamanho do

colo uterino estava aumentado pelo menos 2 vezes (confir-

mado pela equipe de especialistas) e por nós rotulados co-

mo tumores de "grande volume".

No período até 1979, as pacientes eram subme-

tidas a tratamento cirúrgico exclusivamente, pois esta era

a rotina de tratamento. No período de 1980 a 1987, foi

proposto o tratamento combinado radioterapia e cirurgia ou

radioterapia exclusiva.

Nas pacientes submetidas a tratamento cirúrgi-

co, a intenção foi realizar histerectomia radical com lin-

fadenectomia, conforme recomendações das técnicas da cirur-

(34 )
gia de Wertheim-Meigs , ou seja, histerectomia total

abdominal com anexectomia bilateral parametrectomia, col-

pectomia parcial e 1infadenectomia pélvica total em mono-

b loco.

As pacientes submetidas à radioterapia prévia

ao tratamento cirúrgico r^alizaram radiot^rapia com "qui-

pdmenf.os dfí teleterapia d*-> supervol tagom, com unidades d'^
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aceleradores lineares de 4 Mev ou 6 Mev de energia de fo-

tons em toda a pelve, limitada superiormente na altura da

transição da 4* e 5* vertebras lombares, inferiormente pe-

lo bordo inferior dos foramens obturadores e lateralmente

a 2 cm das linhas inominadas tanto à direita como à es-

querda.

Nestas áreas, cada paciente recebeu 40 Gy em

cinco frações semanais de 2 Gy, em 2 campos paralelos e

opostos ou em composição de 4 campos de irradiação. As

doses de irradiação foram calculadas em volumes que englo-

bassem os órgãos genitais e as drenagens linfátieas.

A braquiterapia foi realizada com intervalo de

duas semanas do término da irradiação da pelve, através de

radiomoldagem útero-vaginal, utilizando-se a técnica -de

Manchester ou Manchester modificado, com aplicadores de

Fletcher-Suit ou aplicadores de Henschke, recebendo doses

de 40 Gy no ponto A.

Naquelas pacientes em que se realizou trata-

mento por radioterapia exclusivamente, foi realizada com-

plement ação d>; doses nas parties laterais da p̂ lv-"1 c<;m {<-•-

leterapia de supervol tagem, alcançando-se doses de 70 Gy



como doses totais nestas areas.

Nas pacientes submetidas a cirurgia após a ir-

radiação, a mesma foi programada após 4 ou 5 semanas do

término da radioterapia.

Serão analisados os dados referentes à idade,

cor, grau histológico do tumor, intervalo até o ato cirúr-

gico, período de internação, e evolução no pós-operatório

imediato, bem como os percentuais de sobrevida para os

grupos de pacientes em cada grupo de terapia utilizada,

assim como os percentuais de complicações e recidivas tu-

morais locais e metástases à distância, quanto às suas lo-

calizações e evolução.

Nas pacientes operadas, será, ainda analisado,

no exame anatomopatologico, a presença de tumor residual

em linfonodos pélvicos e no sítio primário do tumor.

As complicações decorrentes dos tratamentos

realizados foram classificadas em Tipo I: aquelas que fo-

ram efêmeras e não necessi taram d« intervenção cirúrgica

para cura; em Tipo II: aquelas que necessitaram interven-

ção para soluclona-Las ou foram definitivas.

0 seguimonto das pacientes foi realizado por
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consultas periódicas com exame clínico geral, e ginecoló-

gico, realização de exame citológico, radiografias de tó-

rax, urografia excretora e exames laboratoriais que se fi-

zeram necessários.

As pacientes compareceram 30 dias após o tér-

mino dos tratamentos e trimestralmente no primeiro ano e

semestralmente nos anos subseqüentes.

Para a análise dos resultados, foi aplicado o

teste "G", para comparar resultados, teste H de Kruskal-

-Wallis para testes de diferenças globais.

TABELA 1 - Distribuição de pacientes e
modalidade de tratamento
proposto

Tratamento N9 Pacientes

RT exclusiva 29
RT + CIR. 15
Total 44
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LEGENDA DAS ABREVIATURAS DO PROTOCOLO

A SX

ABC

ADER

ALT

AXET

AP END

B

BEX

C ABD

C

CA EPID

CERVIC

CIR

CIS 1

CIS 2

CIT

COMP

COR

CORR

CS

DATA ALT

DATA CIR

DATA COMP

DATA OBT

DATA RT 1

DATA U RET

DEISC

DOR

E CV

E

EMB

EST

ESTUR

F

FSBC

FUV

G

GLI

INICIO DA ATIVIDADE SEXUAL

ABCESSO PÓS-OPERATÓRIO

AUERÊNCIAS

ALTERADO

ANEXECTOMIA

APENDICETOMIA

BRANCO

BEXIGA

INVENTÁRIO DA CAVIDADE ABDOMINAL

COLO UTERINO

CARCINOMA EPIDERMÓIDE

CERVICTOMIA

TIPO DE CIRURGIA REALIZADA

CISTITE ACTNICA LEVE

CISTITE ACTNICA SEVERA

CITOLOGIA

TIPO DE COMPLICAÇÃO

COR

CORRIMENTO

CASADA

DATA DA ALTA HOSPITALAR

DATA DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA

DATA DO DIAGNÓSTICO DA COMPLICAÇÃO

DATA DO ÓBITO

DATA DO PRIMEIRO ATENDIMENTO

DATA DO ÚLTIMO RETORNO AO MEDICO

DEISCÊNCIA DA FERIDA OPERATÓRIA

DOR EM BAIXO ABDOMEN

ESTADO CIVIL

ENDOMÉTRIO

ÊMBOLOS

EXAMES DE ROTINA PARA ESTAD!AMENTO

ESTENOSE DE URETER

FÍGADO

FIBROSE DE TF.CIDO SUBCUTÂNEL

FISTULA URETERO-VAGINAL

GÂNGLIO

GLICEMtA
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G PA

GRAU

HB

HIDR

HIST

HTA

HTSUB

ID

IUR

LAPRT

LGIL

MD

N

NA

NL

NLFREC

NR

0

P URI

P.O.

P

PAR

PL

PT

PCD

PTA

Q PCP

REC

RLT 1

RET 2

RG

S

SANG

T RES

V

V COL

WM

GÂNGLIOS PARAORTICOS

GRAU HISTOLÓGICO DO TUMOR

TAXA DE HEMOGLOBINA

HIDRONEFROSE

TIPO HISTOLÓGICO DO TUMOR

HISTERECTOMIA TOTAL AEDOMINAL

H1STERECTOMIA SUBTOTAL

IDADE DA PACIENTE EM ANOS

INFECÇÃO URINARIA RECORRENTE

LAPAROTOMIA

LIGADURA DA ARTÉRIA ILÍACA

METÁSTASE À DISTÂNCIA

NÃO

NÃO AVALIÁVEL

NORMAL

NEFRECTOMIA

NÃO Rf.ALIZADO

OSSO

PERDAS URINÁRIAS

EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA

PARAMETRIO

NÚMERO DE PARCEIROS

PULMÃO

PRETA

PROCEDÊNCIA

DOSE TOTAL Dl IRRADIAÇÃO NO PONTO A

QUEIXA PRINCIPAL

RECIDIVA LOCAL E PELVICA

RLTITE ACTNICA LEVE

RETITE ACTNICA SEVERA

REGISTRO GERAL DO HOSPITAL

SOLTEIRA

SANGRAMENTO VAGINAL

TUMOR RESIDUAL

VIÚVA

VOLUME DO COLO U1ERISO

CIRURGIA DE WERTHEIM-MKICS

FACULDADE OC MEDICINA
oc

B I B L I O T E C A



<C J - _ - C -~- Ms: 1

7

T,ÍT Zl 35
set c. S ;

;. N A •:. .-,

M NA N ÃZZ
N NA Ú PA G ?A

No* 2 _'" Ja. cc
rev : : £T S J : 12

Ü'. M» ~ . - ^ 1

rC" ^^ _





5. R E S U L T A D O S

Foi analisado um total de 44 pacientes com cân-

cer do colo do útero, com apresentação volumosa do tumor,

estádio IB, selecionado também quanto ao exame histopato-

lógico como carcinoma epidermóide.

Foram submetidas à tratamento radioterápico

exclusivo 26 pacientes, e à tratamento combinado 10 paci-

entes, totalizando 36 (Tabela II). As demais pacientes

foram excluídas da análise de sobrevida por não terem rea-

lizado o tratamento preconizado (4 pacientes) ou por aban-



dono da terapia (4 pacientes).

TABELA II - Distribuição das pacientes
quanto ao tratamento pre-
conizado e realizado

Tratamento N« Paciente

RT exclusiva 26
RT + CIR. 10
Tctal 36

A média etária das pacientes no grupo de radio-

terapia exclusiva foi de 49,9 anos e, no grupo de trata-

mento combinado foi de 43,4 anos.

Das 36 pacientes tratadas, 11 foram à óbito,

sendo que 25 continuam vivas.

A distribuição de pacientes quanto à modalidade

terapêutica foi de 8 vivas e 2 óbitos no grupo de trata-

mento combinado e 17 vivas e 9 óbitos no grupo de trata-

mento radioterápico exclusivo (Tabela III).

Estas diferenças mostraram-se não significan-

tes ao teste "G" (p? 0,05; valor crítico = 3,841; valor

alcançado = 0,206 ) .
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TABELA III - Distribuição de pacientes
vivas e óbitos em cada
grupo de tratamento

Tratamento Vivas Óbitos

RT exclusiva 17 (65,38%) 9 (34,61%)
RT + CIR 8 (80%) 2 (20%)
Total 25 (69,44%) 11 (30,55%)

As complicações decorrentes dos tratamentos

realizados ocorreram em 11 (2'/,5%) das pacientes, sendo 5

(12,5%) do Tipo I e 6 (15%) do Tipo n , excluindo-se 4 a-

bandonos de tratamento (Tabela IV). Estas diferenças se

mostraram não significativas ao teste "G" <p>0,05; valor

crítico = 3.841; valor alcançado = 0,162).

As complicações do Tipo I ocorreram em 3 paci-

entes irradiadas e em 2 pacientes com tratamento combina-

do (Quadro i).

As complicações do Tipo II ocorreram em 4 pa-

cientes irradiadas e em 2 pacientes de tratamento associa-

do (Quadro I).
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TABELA IV - Distribuição das pacientes
quanto ao tratamento rea-
lizado e complicações

Complicações
Tratamento Tipo I Tipo II

RT exclusiva 3 (7.5») 4 (10*)
RT + CIP. 2 (5%) 2 ( 5%)
Total 5 (12,5*) 6 (15*)

QUADRO I - Discriminação das complicações quan-
to ao tratamento realizado

Complicações Tipo I:
Infecções urinárias recor-
rentes
Retite leve
Cistite leve

Complicações Tipo II:
Fistula uretero vaginal
Delscência de cirurgia
Apendici te

Retite severa
Cistite severa
Fíbrose subcutânea

RT
Exclusiva

-
2
1

-
-
1
1
1
1

RT +
Cir.

2

1
1
-
-
-
-

Os períodos decorridos do final do tratamento

até o início dos sintomas das complicações Tipo II perti-

nentes ao tratamento utilizado foram, em média, de 46 dias

para o grupo de Tratamento combinado e 303 dias para o

grupu -ir? tratanuíntu radí ot«ráptci> exclusivo.
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As complicações Tipo I no grupo das pacientes

irradiadas, que foram retites e cistites leves, já se ma-

nifestaram ao final da radíoterapia, e, no grupo de trata-

mento combinado, o período médio do aparecimento dos sin-

tomas foi de 133 dias, sendo que neste grupo as complica-

ções foram infecções urinárias recorrentes.

As recorrências da doença foram em 11 (30,55%)

pacientes, das quais 7 (19,44%) foram recidivas locais e

pélvicas, sendo 5 (13,88%) no grupo das irradiadas e 2

(20%) no grupo de tratamento co-nbinado, do total de 36

pacientes tratadas (Tabela V).

As metástases à distância só ocorreram em 4 pa-

cientes irradiadas do total de 36 pacientes tratadas

(Tabela V).

TABELA V - Distribuição das recidivas lo-
cais, pélvicas e metástase à
distância quanto ao tratamerto
reali zado

Tratamento Recidivas Metástases

RT exclusiva 5 (13.88%) 4 (11.11%)
RT + CIR. 2 (20%)
Total 7 (19,44%) â (11,11%)
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Os focos metastaticos a distancia ocorreram em

esqueleto (2 pacientes) e em lxnfonodos paraórticos (2 pa-

cientes) .

Os períodos decorridos do final dos tratamentos

até a data do diagnóstico da recorrência da doença foram,

em média, de 316 dias no grupo da radioterapia exclusiva e

161 dias no grupo de tratamento combinado, considerando-se

o total de 11 pacientes tratadas e com recorrência da do-

ença.

No grupo de tratamento combinado só ocorreram

recidívas pélvicas.

No grupo de tratamento radioterápico exclusivo,

o intervalo livre da doença para as recidívas pélvicas

foi, em média, de 240,8 dias e, para metástases à distân-

cia, foi, em média, de 411,5 dias.

Nas pacientes com tratamento combinado a peça

operatóría revelou tumor residual em 4 pacientes, sendo 2

em linfonodos pélvicos, 1 em colo e 1 em colo <• endométrio.

representando 40% das 10 pacientes tratadas neste grupo.

Quanto às pacientes com Unfonodos cumprumtft-. i dos

na pelve no grupo de tratamento associado, foram as mesmas



nas quais ocorreram os óbitos.

Com relação ao tumor residual no grupo de tra-

tamento exclusivo, considerou-se como "não avaliável",

pois não se procedeu à biópsia e exame anatomopatologico

ao final da irradiação.

0 Grau histológico do tumor predominante foi o

Grau III, com 25 (56,81%) das pacientes, e Grau II, com 15

(34,09%) (Tabela VI). Diferenças estas não significativas

ao teste H de Kruskal-Wallis ( P T O , O 5 ; valor crítico

7,82; valor alcançado = 5,87).

TABELA VI - Distribuição do
tratamento

Tratamento I

RT exclusiva 2
RT + CIR. 1
Total 3 (6,

Grau

Grau
II

,81%)

histológico do

Histológico
III

11 15
4 10
15 (34,09%) 25 (56.81%)

tumor e

IV

1

1 (2.27%)

As recidivas ocorreram em 1 (33,33%) paciente

com tumor Grau I. 4 (26.66%) Grau II e 6 (24%) Grau III.

0 período decorrido do final do tratamento até

o óbito no grupo de tratamento exclusivo foi, em média, de

I FACIAOADE DE MEOCNM
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441 dias, e. no grupo de tratamento combinado, foi em m£-

dia de 219,5 dias.

Os 2 óbitos ocorridos no grupo de tratamento

combinado foram em pacientes com linfonodos comprometidos,

sendo que, nas pacientes com tumor residual, não ocorreram

nem recidivas e nem óbitos.

0 intervalo médio decorrido do término da ra-

dioterapia até a data da intervenção cirúrgica foi de

40.57 dias, ao redor de 6 semanas, sendo que o período me-

nor foi de 26 dias e o maior de 57 dias.

Os dias de internação contados a partir do ato

cirúrgico foram, em média, de 20,8 dias, sendo o maior pe-

ríodo de 69 dias e o menor de 9 dias.

Não ocorreu nenhum óbito pelos tratamentos u-

tílizados.

, F*C(,'i üflOf Q



6. D I S C U S S Ã O

Procedendo-se a analise dos resultados encon-

trados, podemos verificar que a media etária nas pacientes

foi de 49,9 anos, no grupo de irradiadas, e 42,9 anos, no

grupo de tratamento combinado, estando na faixa etária das

pacientes que apresentam neoplasia do colo do utero na

nossa instituição ' , e não apresentando variação em

relação ao grupo de pacientes com câncer do colo como um

todo, PREMPREE relata que pacientes de menor idad*

têm prognóstico menos favorável.
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O Índice de sobrevida obtido no grupo de tra-

tamento combinado foi de 80%, e no grupo de radioterapia

exclusiva foi de 65,38%, não havendo diferenças estatisti-

camente significantes (p70,05). Estes resultados obtidos

são comparáveis com os obtidos por vários autores na lite-

ratura, como STEVENSON . BUNCH , NEWTON , KNOBEL

( 3 0 ). PEREZ ( 4 6 ), RODDICK(53) e SWEENEY ( 6 4 \ embora não te-

nham utilizado doses radicais em toda a pelve, como a nos-

sa proposta.

Em contra-partida. encontramos também na lite-

ratura autores que relatam diferenças significativas nas

(22) (70)
sobrevidas, como as publicações de GALLIONV , WIERNIK ,

EINHORN(12' 1 3 ), MARZIALE(33), com utilização de doses

também nao radicais em toda a pelve.

Os autores, de maneira geral, são da opinião

de que a radioterapia realizada com megavoltagem, uma vez

ajustadas as doses e associada a radiomoldagem utero-vagi-

nal, é a melhor técnica para homogeinizarem-se as doses de

irradiação na pelve, atingindo linfonodoseórgãos genitais

(66)

Para os tumoros do grande volume. a radio-

f FÃCULDÃDC DE
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moldagem utero-vaginal e de fundamental importância, pois

é ela que irradia mais intensamente a lesão do colo, con-

(32)

forme relatam MARUYAMA e col. , afirmando que a utili-

zação de mg/h (miligrama/hora) não deve ser empregada, e

a radioterapia externa com megavoltagem deve ser utilizada

previamente a radiomoldagem, para diminuição do volume do

tumor e melhorar a geometria anatômica e distribuição das
(16)

doses no colo, segundo afirma FLETCHER

0 objetivo da radicalidade no tratamento ra-

dioterápico por nós proposto está de comum acordo com PA-

(43)

TANAPHAN e col. , que afirmam haver necessidade de tra-

tamento mais agressivo nos tumores de grande volume.

Os níveis de complicações que obtívemos foram

à primeira vista elevados (27,5%); porem, considerando-se

as complicações de grau II, verificamos estar no nível de

15%, sendo atribuídos ao tratamento exclusivo 10%, e ao

tratamento combinado, 5%, valores esses que, à análise es-

tatística, indicam di ferenças não signi f icantes (p 70.05).

Na literatura, podemos observar que as maiores

complicações estão no trato urinario, conforme relata PAR-

( 4 2 )

KER(
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De maneira geral, os autores referem complica-

ções em niveis aceitáveis ao redor de 10%, como NIEMINEN

, e que são os níveis observados em cada terapia sepa-

(5. 45)
radamente

A elevação dos niveis de complicações no tra-

tamento combinado é relatada por GREISS , SWEENEY ,

SELIM , não tendo sido observada em nosso material.

0 aumento dos níveis de complicação está inti-

mamente relacionado às doses de radiação, conforme afirmam

EASLEY e JACOBS que doses na pelve maiores que

4000 cGy elevam significativamente as complicações.

(71)
Alguns autores como WITHERSPOON e WIERNIK

não relatam aumento dos níveis de complicações no

tratamento associado quando utilizam menores doses na pel-

ve.

(45)
PEREZ refere que os niveis de complicações

podem ser melhorados quando se faz perfeita integração en-

tre radioterapia externa e a radiomoldagem, através da o-

timízação de curvas de isodose por computadorização.

Outro caminho para diminuir os niveis de com-

plicações o proceder a critérios mais estritos na seleção

,' FACULDADE DE MEDICMA
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(21)

de pacientes, segundo relata FRICK

O refinamento da técnica cirúrgica mostrou

que, no decorrer dos anos, a equipe cirúrgica melhorou os

índices de complicações, o que é afirmado por SOUEN

e STEVENSON .

Em nossa casuística, não observamos complica-

ções como linfoceles, sangramentos intensos intra-operató-

rios ou hematomas, complicações estas relatadas por

EINHORN .

As recorrências no grupo de pacientes trata-

das foram observadas em 11 pacientes (30,55%), sendo 7

(19,44%) de recidivas pélvicas e locais no grupo das irra-

diadas e 2 (20%) no grupo de tratamento combinado.

Os nossos resultados, percentuais comparados
(49)

aos de PIVER , são semelhantes quando os tumores são

maiores do que 3 centímetros de diâmetro.

Na série estudada por GALLION , houve níti-

da diminuição das recorrências e metastasis à distância no

tratamento combinado,

0 tempo d>> aparecimento d'1 recorrência na nossa

casuística foi de aproximadamente 1 ano (316 dias), no

FACULDADE DE MEDICNK
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grupo de radioterapia exclusiva, e 5 meses (161 dias). no

grupo de tratamento combinado, diferente do relatado na

(37) (44)
literatura por MUNNELL . PAUNIER . que foi de 2 a-

nos. DURRANCE relata que a recorrência também se fez

mais no período de 2 anos, principalmente nos tumores vo-

lumosos.

Dentre as possíveis causas de recorrência, po-

dem estar diferenças entre doses calculadas e preconiza-

(58)

das, de acordo com o relato de SHERMAN

BONAIR , BURCH , DECKER e SWEENEY(64)

relatam que a presença de linfonodos comprometidos na pel-

ve é fator favorável à recidiva do tumor, o que se observa

em nosso material, em que 2 pacientes que foram a óbito no

grupo de tratamento combinado apresentaram linfonodos com-

prometidos.

Ao contrário do que afirmam CHERRY , DECKER

, GRIMARD(25), PARKER(42) e VILLASANTA(68\ a presença

de tumor residual no sitio primário não foi fator de piora

no prognóstico, não havendo recidiva ou óbito nas 2 paci-

entes com tumor residual.

Houve predominância d^ tumores grau III (25
FACUUMK OC MBNCM |
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pacientes - 56,8%), embora, estatisticamente, não tenha

sido demonstrada nenhuma tendência (p?0,05), o que está

de acordo com TERADA , contradizendo, porém, o que re-

lata PREMPREE , onde pacientes com tumor grau III apre-

sentam sobrevida de 43% somente.

0 intervalo decorrido do final da radioterapia

até a cirurgia foi de 40,57 dias, pouco além do preconiza-

do, que foi de 4 ou 5 semanas.

Da nossa observação, podemos relatar que o tra-

tamento combinado deva ter preferência ao tratamento ra-

dioterápico exclusivo, pois há melhores condições para o

ato operatório pela diminuição do tumor e processo infec-

cioso local, informando-nos, ainda, quando há tumor resi-

dual e o estado dos Knfonodos pélvicos.

,..^Lffe. if.:
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7. C O N C L U S Õ E S

Da analise dos nossos resultados, podemos con-

cluir que:

1 - A taxas de sobrevida nos dois grupos de

tratamentos estudados foram estatisticamente iguais.

2 - Os índices de complicações nos 2 grupos es-

tudados foram estatisticamente iguais.



8. R E S U II O

Foram selecionadas 44 pacientes com tumores vo-

lumosos do colo do útero EC-IB. submetidas à radioterapia

pré-operatóría, com doses radicals em pelve e tratamento

radioterápico exclusivo.

Os resultados de sobrevida em ambos os trata-

mentos foram semelhantes.

0 índice de complicações não foi superior aos

níveis aceitáveis em ambos os grupos de tratamento.

As internações não se prolongaram além do habi-

tual para a cirurgia óo Wertheim-Meigs.

fMUUMDE K M O M * •
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O grau histológico do tumor não foi fator prog-

nóstico, assim como a idade das pacientes.

O autor- relata que a terapêutica combinada de-

ve ser empregada nos tumores volumosos, pois oferece me-

lhores condições ao ato operatório, e com taxas de compli-

cações nos níveis habituais.



9. S U N f l A R Y

Forty four patients with volumous tumor of

the uterine cervix were selected and submmited to preope-

rative radiation with radical dosages in pelvis and to ra-

diation therapy alone.

Results as to survival in both of the treat-

ments were similar.

Complication rates in both of the treatments

were not higher than the acceptable levels.

Hospitalizdtion periods were not longer than

the usual for Wertheim-Meigs surgery. t~
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Tumor histological grade nor patients age were

not prognostic indicators.

The author relates that the combined therapy

must be used in cases of volumous tumors, for it provides

better conditions to surgery, with complication rates at

usual levels.
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