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Observação

As diretrizes seguem níveis pré-definidos de evidência científica e força por trás de cada recomendação (ver anexo). Não são objetivos dessas diretrizes
recomendações a respeito de rastreamento nem considerações fisiopatológicas sobre as doenças. Cada opção terapêutica recomendada foi avaliada quanto à
relevância clínica, mas também quanto ao impacto econômico. Assim, algumas alternativas podem (não há obrigatoriedade) ser recomendadas como aceitáveis somente dentro de um cenário de restrição orçamentária, no sistema público de saúde brasileiro (devendo ser identificadas e com a ressalva de que não
configuram a alternativa ideal, dentro do espaço considerações).
Esta diretriz é para tratamento do câncer de colo de útero com histologias escamosa, adenoescamosa ou adenocarcinoma, que correspondem a quase 95%
dos casos.
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Lista de abreviaturas
5-FU
AJCC
AUC
ECOG
EV
FIGO
FR
GOG
IC
LFN
NE
PET/CT
PS
QT
RM
RR
RT
RX
SG
SLP
TC
TR

5-fluorouracil
American Joint Commitee on Cancer
Área sob a curva
Eastern Cooperative Oncology Group
Endovenoso
International Federation of Gynecology and Obstetrics
Força de recomendação
Gynecologic Oncology Group
Intervalo de confiança
Linfonodo
Nível de evidência
Positron emission tomography/computed tomography
Performance status
Quimioterapia
Ressonância magnética
Risco relativo
Radioterapia
Radiografia
Sobrevida global
Sobrevida livre de progressão
Tomografia computadorizada
Taxa de resposta
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 Estadiamento
(FIGO/AJCC 8ª edição)1,2
As medidas do tumor primário e LFN se referem sempre às maiores dimensões dos mesmos.

Tumor primário
T

Definição

Tx

Não avaliável

T0

Sem evidência de tumor primário

T1

Confinado ao colo do útero

T1a

Diagnóstico microscópico com invasão < 5mm

T1a1

Invasão estromal < 3mm

T1a2

Invasão estromal ≥ 3mm e < 5mm

T1b

Diagnóstico microscópico com invasão ≥ 5mm

T1b1

Profundidade ≥ 5mm e tumor < 2cm

T1b2

Profundidade ≥ 2cm e tumor < 4cm

T1b3

Tumor ≥ 4cm (maior dimensão)
Invasão extrauterina
(exceto parede pélvica e 1/3 inferior da vagina)

T2
T2a

Invasão limitada ao 1/3 superior da vagina, sem invasão de
paramétrios

T2a1

Tumor < 4cm

T2a2

Tumor ≥ 4cm

T2b
T3
T3a

Invasão óbvia de paramétrios, sem invasão da parede
pélvica
Invasão do 1/3 inferior da vagina e/ou da parede
pélvica e/ou hidronefrose ou rim não-funcionante e/ou
envolvimento de LFN pélvicos e/ou para-aórticos
Invasão do 1/3 inferior da vagina, sem invasão da parede
pélvica
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T

Definição
T3b

Invasão da parede pélvica E/OU hidronefrose ou rim nãofuncionante (exceto se secundário a outra causa)

T3c*

Envolvimento de LFN pélvicos e/ou para-aórticos,
independentemente do tamanho do tumor (com indicação
r para achados de imagem e p para anatomopatológicos)

T3c1*

Envolvimento de LFN pélvicos

T3c2*

Envolvimento de LFN para-aórticos

T4

Extensão para além da pelve verdadeira E/OU
Invasão da mucosa da bexiga ou do reto (confirmada por
biopsia)
Edema bolhoso vesical apenas não classifica como T4

*Apenas no estadiamento FIGO

Linfonodos (N)
N

Definição

Nx

Não avaliável

N0

Sem metástase para LFN regionais

N0 (i+)

Células tumorais isoladas em LFN regionais ≤ 0,2mm

N1

Metástases para LFN regionais

Metástases (M)
M

Definição

M0

Sem metástase à distância

M1

Metástases à distância
(incluindo implantes peritoneais, LFN supraclaviculares,
mediastinais ou para-aórticos, pulmão, fígado ou osso)
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Agrupamento FIGO/TNM
Estádio

T

N

M

I

T1

Qualquer

M0

T1a

Qualquer

M0

IA1

T1a1

Qualquer

M0

IA2

T1a2

Qualquer

M0

T1b

Qualquer

M0

IB1

T1b1

Qualquer

M0

IB2

T1b2

Qualquer

M0

T2

Qualquer

M0

T2a

Qualquer

M0

IIA1

T2a1

Qualquer

M0

IIA2

T2a2

Qualquer

M0

T2b

Qualquer

M0

T3

Qualquer

M0

IIIA

T3a

Qualquer

M0

IIIB

T3b

Qualquer

M0

IIIC*

T3c

Não especificado

M0

IIIC1*

T3c1

Não especificado

M0

IIIC2*

T3c2

Não especificado

M0

T4

Qualquer

M0/1

IVA

T4

Qualquer

M0

IVB

Qualquer

Qualquer

M1

IA

IB

II
IIA

IIB
III

IV

*Apenas no estadiamento FIGO
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 Exames para estadiamento
História e exame físico detalhados
Exames de imagem
RM da pelve;
RM ou TC de abdômen;
RX ou TC de tórax;
PET/CT
- Se disponível, indicado para lesões > Ib1.
Cistoscopia
- Se suspeita de invasão de bexiga.
Retossigmoidoscopia
- Se suspeita de invasão de reto.

Exames laboratoriais
Hemograma;
Função hepática;
Função renal.
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 Tratamento
Estádio IA1 (NE II/FR B)
Desejo de preservação de fertilidade
1. Conização (NE II/FR B).
a. Margens positivas: repetir conização ou traquelectomia (NE II/FR B).
Prole constituída
1. Histerectomia radical modificada + linfadenectomia pélvica bilateral
(preferencial) (NE II/FR B);
2. Opções: conização (NE II/FR B); histerectomia simples (NE II/FR B).
Na ausência de invasão vascular, a linfadenectomia é desnecessária, pois o
risco de acometimento linfonodal é menor que 1% (NE II/FR B).
A presença de invasão vascular torna a linfadenectomia pélvica mandatória
(NE II/FR B).

Estádio IA2
Desejo de preservação de fertilidade
1. Traquelectomia + linfadenectomia pélvica (NE II/FR B).
Prole constituída
1. Histerectomia radical modificada + linfadenectomia pélvica bilateral
(NE II/FR B).
A linfadenectomia para-aórtica deve ser realizada em caso de doença pélvica
linfonodal suspeita ou confirmada (NE II/FR B).
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Fluxograma para tratamento do estádio IA

Preservação de
fertilidade

Estádio IA1

Conização

(NE IIB/FR B)

Histerectomia
radical modificada
+ linfadenectomia
(NE IIB/FR B)

Prole constituída
Opções (NE II/FR B):
- Conização
- Histerectomia
simples

Estadiamento IA

Preservação de
fertilidade

Traquelectomia +
linfadenectomia

Prole constituída

Histerectomia
radical modificada
+ lindafenectomia

(NE IIB/FR B)

Estádio IA2

(NE IIB/FR B)
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Estádio IB1
Histerectomia radical + linfadenectomia pélvica bilateral (NE I/FR A);
Desejo de preservação de fertilidade (pacientes selecionadas e tumores ≤ 2cm)
1. Considerar traquelectomia radical + linfadenectomia pélvica
(NE IV/FR B).
A linfadenectomia para-aórtica pode ser realizada em caso de doença pélvica
linfonodal suspeita ou confirmada (NE I/FR B);
Braquiterapia é uma opção em pacientes não candidatas a cirurgia devido a
comorbidades ou performance status (PS) ruim.
Tratamento adjuvante
1. Não há indicação de tratamento adjuvante, exceto em pacientes com
fatores patológicos de risco intermediário ou alto;
2. Risco intermediário (2+ dos seguintes fatores: tumor > 4cm, >1/3
de invasão estromal e invasão linfovascular)
a. Considerar RT adjuvante (NE II/FR A).
3. Risco alto (1+ dos seguintes fatores: LFN pélvico positivo, margem
positiva e invasão de paramétrio)
a. Considerar RT + QT (NE I/FR A).



Considerações e bases científicas para recomendações

Cerca de 30% das pacientes com diagnóstico de câncer do colo do útero têm
menos de 40 anos e cerca de 40% têm doença inicial3. Cirurgia com preservação de
fertilidade é segura para mulheres jovens com câncer do útero estádio IA1. Em 1409
pacientes com menos de 40 anos de idade com câncer do colo útero estádio IA1, não
houve diferença em SG em 5 anos entre pacientes que se submeteram à conização
comparado com pacientes tratadas com histerectomia4.
Traquelectomia é uma opção em pacientes com tumores IA2 e IB1 < 2,0cm
com finalidade de preservação de fertilidade baseado em estudo de caso controle que
não demonstrou diferença em sobrevida quando comparada a histerectomia radical5.
Invasão linfovascular intratumoral é um fator de risco para recaída linfonodal, mas
não é uma contraindicação à traquelectomia6.
Histerectomia radical com linfadenectomia pélvica bilateral é o tratamento de escolha para pacientes com tumores estádio IA2 a IIA. Estudo retrospectivo do SEER
com 4885 pacientes estagio IB1 a IIA demonstrou que a cirurgia sobre a RT apresenta
redução de risco de mortalidade de 59%, apesar de conter viés de seleção e de ter incluído pacientes tratadas com RT pós-operatória no braço da cirurgia7.

9

Diretrizes de tratamentos oncológicos
Colo de útero

O envolvimento linfonodal para-aórtico está relacionado à presença de acometimento pélvico linfonodal, tumores maiores de 2cm e metástases aos linfonodos ilíacos. Dessa forma, a linfadenectomia para-aórtica deve ser realizada em casos suspeitos
ou confirmados de doença pélvica linfonodal8.
Braquiterapia pode ser considerada para pacientes não candidatas à cirurgia. Em
estudo com 151 pacientes com tumor estádio I, as taxas de sobrevida em 5 anos para
pacientes estádio IA foram de 100% e IB de 96%9.
Em pacientes com câncer do colo do útero inicial, o tratamento adjuvante com
RT ou QT + RT deve ser indicado nos casos em que achados patológicos sugiram fatores prognósticos de risco para recaída da doença. Estudo retrospectivo com 316 pacientes com tumores estádio IB-IIB tratadas com RT ou QT + RT após histerectomia
radical avaliou pacientes com fatores prognósticos de alto risco e risco intermediário10.
O grupo controle incluiu 60 pacientes com 1 fator prognóstico de risco intermediário
que não receberam tratamento adjuvante. No grupo de alto risco, QT + RT adjuvante
foi superior em taxa de recaída, SLP e SG versus RT exclusiva. No grupo com 2 ou
mais fatores prognósticos de risco intermediários, QT + RT foi superior a RT em taxa
de recaída e SLP. Em pacientes com apenas 1 fator de risco intermediário não houve
benefício em sobrevida com QT + RT em relação a RT exclusiva adjuvante. Pacientes
com pelo menos 2 fatores prognósticos de risco intermediário (invasão estroma >1/3,
invasão linfovascular, tumor > 4cm) têm risco de recaída de pelo menos 30% e se beneficiam de RT adjuvante11. Pacientes com fatores prognósticos de alto risco (invasão
microscópica de paramétrio, margens comprometidas ou envolvimento linfonodal)
apresentam aumento na SLP (80% vs 63%) e na SG (81% vs 71%) em 4 anos com a
adição da QT à RT versus RT isoladamente, sendo indicado tratamento de QT + RT
adjuvante com cisplatina combinado ou não a fluorouracil12.

Estádios IB2-IIA
Tratamento primário
1. IIA1: Histerectomia total + linfadenectomia pélvica (NE I/FR A);
2. IB2 e IIA2: RT + Cisplatina 40mg/m² EV semanalmente durante a
RT, seguido de braquiterapia (dose total no ponto A: 80-85Gy) (NE I/FR A).
Tratamento Adjuvante
1. Risco intermediário Sedlis (2+ dos seguintes fatores: tumor > 4cm,
>1/3 de invasão estromal e invasão linfovascular)
a. RT externa (NE I/FR A).
2. Risco alto (1+ dos seguintes fatores: LFN pélvico positivo, margem
positiva e invasão de paramétrio)
a. RT + Cisplatina 40mg/m² EV semanalmente durante a RT (NE I/FR A).
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Considerações e bases científicas para recomendações

Estudo randomizado (GOG 92), em mulheres com tumores estádio IB, risco
intermediário, submetidas à histerectomia total e à linfadenectomia pélvica comparou
RT externa adjuvante com observação11. Na atualização do estudo com seguimento
de 12 anos, houve uma redução do risco relativo de progressão ou morte da ordem de
42%13. Em metanálise de 397 pacientes em estádio IB a IIA operadas, a RT adjuvante
foi associada à redução no risco de progressão 42% às custas de maior toxicidade hematológica e gastrointestinal14. Em doença de alto risco o benefício da QT + RT foi
demonstrado em estudo de fase III (GOG 109) com 268 pacientes submetidas a histerectomia com achados de alto risco na patologia randomizadas para RT pélvica com
ou sem QT (cisplatina 70 mg/m² D1 com 5-FU 1000mg/m² em infusão contínua
por 4 dias, ambos a cada 3 semanas, por 4 ciclos, os 2 primeiros juntos com a RT). O
tratamento combinado foi associado em 4 anos a maior SLP (80% vs 63%; p=0,003)
e SG (81% vs 71%; p=0,007)12. O uso de cisplatina 40 mg/m² semanal durante a
RT demonstrou benefício similar com menor toxicidade comparado a cisplatina com
5-FU no tratamento primário da doença localmente avançada15.

Estádios IIB-IVA
Tratamento primário
1. RT + Cisplatina 40mg/m² EV semanalmente durante a RT, seguido
de braquiterapia (NE I/FR A)
a. Estender o campo da RT em caso de comprovação de envolvimento de LFN para-aórticos.



Considerações e bases científicas para recomendações

Metanálise de 13 estudos demonstrou que QT + RT versus RT em pacientes com
doença localmente avançada está associada a um aumento absoluto de 10% na SG,
além de redução no risco de recorrência de local e sistêmica16. O benefício de estender
o campo da RT para região para-aórtica em pacientes com envolvimento linfonodal
comprovado foi demonstrado em estudo prospectivo17.
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Fluxograma para tratamento do estádio IB-IVA

Preferencial

Histerectomia
radical +
linfadenectomia

Tratamento
adjuvante de
acordo com o risco

Preservação de
fertilidade
(tumor ≤ 2cm)

Traquelectomia
radical +
linfadenectomia

Não candidata
à cirurgia
(comorbidades/
baixo PS)

Considerar
braquiterapia

Histerectomia
radical +
linfadenectomia

Tratamento
adjuvante de
acordo com o risco

(NE I/FR A)

Estádio IB1

Estadiamento
IB-IVA

Estádio IIA1

(NE I/FR A)

Estádio
IB2-IVA

(NE IV/FR B)

RT + Cisplatina 
Braquiterapia
(NE I/FR A)

Doença metastática
(estádio IVB), persistente
ou recorrente
Recorrência local
1. Considerar QT + RT em pacientes sem tratamento prévio com RT
(NE III/FR B);
2. Considerar cirurgia (histerectomia ou exenteração pélvica) em
pacientes com RT prévia (NE III/FR B);
3. Em pacientes com RT prévia e que não sejam candidatas à cirurgia,
considerar QT paliativa (NE I/FR A).
QT paliativa 1ª linha
1. Cisplatina 50mg/m² + Paclitaxel 175mg/m² EV a cada 21 dias e, se
disponível, Bevacizumabe 15mg/kg EV a cada 3 semanas (NE I/FR A);
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2. Pacientes com contraindicação à cisplatina ou previamente expostos
à mesma
a. Carboplatina AUC 5 + Paclitaxel 175mg/m² EV no D1 a cada 3
semanas (NE I/FR A).
3. Outras opções (de acordo com toxicidades e comorbidades)
a. Cisplatina 50mg/m² no D1 + Vinorelbine 30mg/m² nos D1 e D8
EV a cada 3 semanas (NE I/FR B);
b. Cisplatina 50mg/m² no D1 + Gemcitabina 1.000mg/m² nos D1
e D8 EV a cada 3 semanas (NE I/FR B);
c. Cisplatina 50mg/m² no D1 + Topotecano 0,75mg/m² do D1 ao
D3 a cada 3 semanas (NE I/FR B).
QT paliativa 2ª linha (NE III/FR B)
1. Agentes mais ativos
a. Paclitaxel 175mg/m² EV a cada 3 semanas;
b. Carboplatina 400mg/m² EV a cada 4 semanas;
c. Pemetrexede 900mg/m² EV a cada 3 semanas;
d. Vinorelbine 300mg/m² EV nos D1 e D8 a cada 3 semanas;
e. Ifosfamida 1,2g/m² EV do D1 ao D5 a cada 4 semanas;
f. Topotecano 1,5mg/m² EV do D1 ao D5 a cada 3 semanas.



Considerações e bases científicas para recomendações

Metanálise de 2012, com 5 estudos e 1114 pacientes, comparou cisplatina isolada
à terapia combinada. Cisplatina isolada resultou em menor taxa de resposta (RR 0,60;
IC 95% 0,44-0,81), mas foi associada a menor toxicidade18.
Estudo randomizado de fase III com 457 pacientes com câncer de colo de útero
recorrente, persistente ou metastático demonstrou que adição do bevacizumabe à QT
resultou em aumento da SG (17 vs 13,3 meses; p=0,0035), SLP (8,2 vs 5,9 meses;
p=0,0002) e taxa de resposta (48% vs 36%; p=0,008) comparado à QT isolada. Os
esquemas avaliados foram cisplatina 50 mg/m² com paclitaxel 135-175 mg/m², no
D1, ou topotecano 0,75 mg/m², do D1 ao D3, com paclitaxel, 175 mg/m², no D1, a
cada 3 semanas. Paclitaxel combinado ao topotecano foi inferior à combinação com
cisplatina19. Portanto, o uso de bevacizumabe deve ser fortemente considerado, se
disponível, em pacientes que não apresentem contraindicação ao seu uso (como, por
exemplo: fístulas, obstrução ou perfuração intestinal, cirurgia há menos de 4 semanas).
A combinação de carboplatina com paclitaxel é uma opção, principalmente em
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pacientes tratadas previamente com cisplatina, por não demonstrar inferioridade em
estudo randomizado comparativo20. Já nas pacientes virgens de platina, cisplatina foi
superior a carboplatina. O estudo GOG 204, fase III randomizado, comparou quatro
braços de tratamento contendo cisplatina combinado a paclitaxel ou vinorelbine ou
gemcitabina ou topotecano. Não houve diferença na SG entre os braços, porém a
combinação de paclitaxel com cisplatina apresentou tendência a maior tempo livre de
progressão, taxa de resposta e qualidade de vida21.
Não há evidência clara de que o tratamento quimioterápico a partir da segunda
linha impacte a sobrevida global comparado a melhor suporte clínico nesta população.
Devido à eficácia limitada dos agentes atualmente disponíveis, a escolha deve ser individualizada considerando o estado geral e terapias prévias, preferencialmente a pacientes com ECOG 0 ou 1. Os agentes mais ativos e suas respectivas taxas de resposta
(TR) em estudos de fase II de braço único são: Paclitaxel22 175mg/m² a cada 21 dias,
TR 25%; Carboplatina23 400mg/m² a cada 28 dias, TR 26%; Pemetrexede24 900 mg/
m² a cada 21 dias, TR 15%; Vinorelbine25 30mg/m² D1 e D8 a cada 21 dias, TR 15%;
Ifosfamida26 1,2 g/m² D1 ao D5 dias a cada 28 dias, TR 22%; Topotecano26 1,5 mg/
m² D1 ao D5 a cada 21 dias, TR 19%.

Fluxograma para tratamento da recorrência local

Sem RT
prévia

RT + QT

(NE III/FR B)

Histerectomia
ou exenteração
pélvica

Recorrência local

(NE III/FR B)

Com RT prévia
QT paliativa em
não candidatas à
cirurgia
(NE I/FR A)
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Tratamento da doença metastática (IVB) ou persistente/recorrente à distância

QT paliativa 1ª
linha

Candidatas à
Cisplatina

Cisplatina +
Paclitaxel ±
Bevacizumabe

Não candidatas à
Cisplatina

Carboplatina +
Paclitaxel ±
Bevacizumabe

(contraindicação ou
exposição prévia)

Outras opções
(considerar
toxicidades e
comorbidades)
(NE I/FR B)

PD

(NE I/FR A)

PD

(NE I/FR A)

Cisplatina +
Vinorelbine
Cisplatina +
Gemcitabina
Cisplatina +
Topotecano

PD

QT 2ª linha
(NE III/FR B):
- Paclitaxel
- Carboplatina
- Vinorelbine
- Ifosfamida
- Topotecano
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 Seguimento

(NE III/FR B)

Estádios IA1 a IB1
Exame clínico e citologia cervical/vaginal a cada 3-6 meses por 2 anos, a cada
6-12 meses até 5 anos e depois anualmente;
Pacientes com doença de alto risco podem ser avaliadas mais frequentemente
(a cada 3 meses durante os 2 primeiros anos) que pacientes com doença de
baixo risco (a cada 6 meses);
Exames laboratoriais e de imagem devem ser guiados por sintomas.

Estádios IB2-IIA
Exame clínico a cada 3-6 meses por 2 anos, a cada 6-12 meses até 5 anos e
depois anualmente;
Citologia cervical/vaginal anual;
Exames laboratoriais e de imagem devem ser guiados por sintomas.

Estádios IIB-IVA
Exame clínico a cada 3 meses por 2 anos, a cada 6 meses até 5 anos e
depois anualmente;
Citologia cervical/vaginal anual;
Exames laboratoriais e de imagem devem ser guiados por sintomas.

Estádio IVB
Exames físico e laboratoriais a cada consulta durante o período de QT;
TC de tórax, abdome e pelve a cada 2-3 meses.
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