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Hiperplasia endometrial e câncer do endométrio

Descritores: 
Hiperplasia; Doenças do endométrio; Neoplasias do endométrio; Cancer do endométrio

Como citar? 
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Hiperplasia 
endometrial e câncer do endométrio. São Paulo: FEBRASGO; 2021. (Protocolo FEBRASGO-
Ginecologia, n. 9/Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Oncológica). 

Introdução 
O conceito de hiperplasia endometrial (HE) implica a constatação da mo-
dificação da relação entre as glândulas e o estroma em favorecimento da 
proliferação glandular. Essa proliferação pode ocorrer de forma difusa ou 
focal e é a expressão morfológica da estimulação estrogênica endógena 
ou exógena prolongada, sem a contraposição da ação progestogênica.(1) 

A HE, CID-10 N85.0, é uma entidade nosológica que representa 
todo um espectro de alterações endometriais morfológicas. Estima-se 
que a incidência de HE seja aproximadamente o triplo da de câncer 
endometrial (CE), CID-10 C54. É caracterizada por um aumento da re-
lação glândula-estroma endometrial quando comparada ao endomé-
trio proliferativo normal. Caracteriza-se pela multiplicação excessiva 
das glândulas endometriais acompanhada de alterações da arquitetu-
ra tecidual e varia de endométrio proliferado desordenado a prolife-
ração complexa com diagnóstico diferencial de adenocarcinoma bem 

* Este protocolo foi elaborado pela Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Oncológica e 
validado pela Diretoria Científica como Documento Oficial da FEBRASGO. Protocolo FEBRASGO de 
Ginecologia, n. 9. Acesse: https://www.febrasgo.org.br/

Todos os direitos reservados. Publicação da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (FEBRASGO). 
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diferenciado. A relevância do conhecimento dessa doença reside na 
associação do risco de progressão para o CE, além de a hiperplasia atí-
pica (HA) ser considerada uma lesão precursora do CE do tipo endo-
metrioide. Além disso, a HE e o CE compartilham fatores de risco simi-
lares.(2) A HE subdivide-se em hiperplasia benigna e HA ou neoplasia 
intraepitelial endometrial (NIE) (Figura 1 e Tabela 1).(3) 

Figura 1. A. HE sem atipia: mais densidade glandular, com 
glândulas cisticamente dilatadas e revestidas por epitélio do tipo 
proliferativo. B. HE atípica ou NIE: maior densidade glandular, com 
glândulas justapostas e relação glândula/estroma maior que 1, 
glândulas com arquitetura mais complexa. C. HE sem atipia. D. HE 
atípica demonstrando o diferente aspecto arquitetural da mucosa, 
em comparação com a figura C, com mais densidade glandular e 
atipia celular.
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Tipos de hiperplasia endometrial 

Tabela 1. Classificação WHO para hiperplasia endometrial

Termo Sinônimos Mudanças genéticas 

Coexistência 
com carcinoma 

endometrial 
invasor

Progressão 
para 

carcinoma 
invasor

Hiperplasia 
sem atipia

HE benigna; 
HE simples 
não atípica; 
HE simples 
sem atipia; 

HE complexa 
sem atipia

Baixo nível de mutações 
somáticas em glândulas dispersas 
com morfologia na coloração HE, 

sem alterações

< 1% RR: 1,01 a 
1,03

HA/NIE HE complexa 
atípica; 

HE atípica 
simples; NIE

Muitas alterações genéticas 
típicas do CE endometrioide estão 
presentes, incluindo instabilidade 
do microssatélite, inativação de 
PAX2, mutação de PTEN, KRAS e 

CTNNB1 (betacatenina)

25% a 33 % *
59 % **

RR: 14 a 45

Fonte: Modificada de Emons G, Beckmann MW, Schmidt D, Mallmann P; Uterus commission 
of the Gynecological Oncology Working Group (AGO). New WHO Classification of Endometrial 
Hyperplasias. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2015;75(2):135–6; Antonsen SL, Ulrich L, Høgdall C. 
Patients with atypical hyperplasia of the endometrium should be treated in oncological centers. 
Gynecol Oncol. 2012;125(1):124–8; Zaino R, Carinelli SG,  Ellenson LH. Epithelial tumours and 
precursors. In: In: Kurman RJ, Carcanglu ML, Herrington CS, Young RH, editors. WHO classification 
of tumours of female reproductive organs. 4th ed. Lyon: IARC Press; 2014. p. 125–6.(4-6)

Em relação ao câncer de corpo uterino no Brasil, foram estima-
dos 6.600 casos novos, para cada ano do biênio 2018-2019, com risco 
estimado de 6,22 casos a cada 100 mil mulheres. No mundo, o câncer 
de corpo uterino é a segunda neoplasia ginecológica mais incidente, 
com 382.069 casos novos e 89.929 mortes estimadas em 2018.(7) 

A classificação histológica do CE, segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), subdivide os tumores nos seguintes tipos histológi-
cos epiteliais: 1) carcinoma endometrioide; 2) carcinoma mucinoso; 
3) carcinoma seroso; 4) carcinoma de células claras; 5) tumores neu-
roendócrinos (subdivididos em tumores neuroendócrinos de baixo e 
de alto graus); 6) adenocarcinoma misto; 7) carcinoma indiferenciado; 
8) carcinoma desdiferenciado (Figura 2).(3) O tumor mesenquimal é o 
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sarcoma do estroma endometrial de baixo e de alto graus. O carcinos-
sarcoma uterino possui dois componentes: o epitelial (componente 
principal) e o sarcomatoso ou mesenquimal. Esse tipo de tumor apre-
senta comportamento biológico agressivo, similar ao dos carcinomas 
de alto grau uterinos, e está associado a mutações TP53 em até 60% 
dos casos.(8) O tratamento para HE e CE costuma ser curativo na maio-
ria das vezes. Oitenta por cento dos CEs são diagnosticados em estádio 
I, com taxa de sobrevida em cinco anos de 95%.(9) 

Figura 2. Tipos histológicos do carcinoma de endométrio. 
1. Adenocarcinoma endometrioide bem diferenciado ou de baixo grau. 2. Adenocarcinoma endometrioide 
secretor. 3. Adenocarcinoma mucinoso do endométrio. 4. Adenocarcinoma seroso ou do tipo 2. 5. 
Adenocarcinoma de células claras ou tipo 2. 6. Carcinoma neuroendócrino de pequenas células, com 
expressão imuno-histoquímica de cromogranina, marcador neuroendócrino. 7. Carcinoma do endométrio 
do tipo misto (seroso + endometrioide). 8. Carcinoma indiferenciado. 9. Carcinoma desdiferenciado: a 
linha pontilhada separa a área de carcinoma endometrioide com glândulas da área indiferenciada.
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Etiologia
O principal fator de risco para o CE, assim como para a HE, é a ex-
posição prolongada aos estrógenos, sem oposição da progesterona. 
Desconsiderando as situações de uso clínico de estrógenos exó-
genos (exs.: tratamento dos sintomas climatéricos, uso de tamoxi-
feno para o tratamento de câncer de mama), essa situação ocorre 
mais comumente em duas circunstâncias: obesidade e síndrome 
dos ovários policísticos (SOP). A obesidade atinge níveis epidêmi-
cos no mundo desenvolvido e também nas regiões em desenvolvi-
mento, contribuindo para o aumento da incidência da neoplasia.(10) 
Na pré-menopausa, a produção cíclica de estrógenos pelos ovários 
leva à proliferação do endométrio. Na pós-menopausa, o tecido adi-
poso periférico constitui o principal local de síntese do estrogênio. 
Outros fatores como diabetes mellitus (DM), a própria idade (o CE é 
mais frequente na pós-menopausa), nuliparidade, infertilidade, ida-
de precoce da menarca, idade tardia da menopausa e história fami-
liar/predisposição genética (síndrome de Lynch) também devem ser 
considerados.(11) Mulheres com SOP apresentaram aumento de risco 
estatisticamente significativo de CE em metanálise envolvendo es-
tudos observacionais.(12) É importante ressaltar que existem vários 
fatores confundíveis associados à população de mulheres com SOP 
dos estudos, como obesidade, DM, inflamação e síndrome metabóli-
ca. No entanto, prevalece o consenso de que mulheres com SOP, em 
amenorreia, têm risco aumentado para HE e CE.(12) 

Fisiopatologia
O endométrio pode receber estímulo de estrógenos sem oposição da 
progesterona por diversas vias ou mecanismos: 1) iatrogênico (ex.: re-
posição hormonal apenas com estrógenos); 2) produção de estrógenos 
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por meio de tumores funcionais (ex.: tumor da célula da granulosa); 
3) perimenopausa, com níveis elevados de hormônio folículo-estimu-
lante (FSH), diminuição da reserva ovariana, ciclos anovulatórios fre-
quentes; 4) obesidade com resistência à insulina, aumento dos níveis 
de insulina, diminuição dos níveis da globulina ligadora de hormô-
nios sexuais (sex hormone binding globulin [SHBG]), aromatização de 
andrógenos para estrógenos; 5) SOP com hiperinsulinemia, aumento 
da relação hormônio luteinizante (LH)/FSH, hiperandrogenemia e 
ciclos anovulatórios.(13) O estrogênio leva à proliferação das glându-
las endometriais, atuando como um agente promotor. O processo 
pode ser revertido pela administração de terapia com progestágenos 
que podem agir como agentes supressores. Em pacientes de risco, 
um clone mutante pode se desenvolver em glândulas endometriais 
fenotipicamente normais. Esse clone mutante pode ser selecionado 
e progredir com o auxílio dos estrógenos sem oposição da proges-
terona. Com o acúmulo de dano genético, fenômeno este ainda não 
completamente elucidado, o clone mutante pode proliferar, causando 
progressão para HA/NIE. Modificadores endócrinos podem levar à in-
volução da HA/NIE (ex.: progestágeno). Mulheres podem apresentar 
espessamento endometrial em exame de ultrassom (US) transvaginal 
com sangramento uterino anormal. Com o contínuo acúmulo de múl-
tiplos eventos genéticos, HA/NIE pode progredir para transforma-
ção de CE.(13) Em pacientes com diagnóstico de HE com e sem atipias, 
acompanhadas por 20 anos após tratamento conservador, menos de 
5% com hiperplasia sem atipias desenvolveram carcinoma, enquanto 
28% das mulheres com NIE evoluíram para câncer.(14) 

Diagnóstico
O diagnóstico de HE ou CE é feito mediante a avaliação histológica 
de tecido endometrial. Classicamente, mulheres com HA/NIE ou CE 
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apresentam sangramento pós-menopausa, ou seja, aquele quando 
transcorreram pelo menos 12 meses desde o último período mens-
trual, em mulheres que não estão sob terapia hormonal (TH) para 
sintomas climatéricos. Já pacientes na pré-menopausa ou na peri-
menopausa apresentam sangramento intermenstrual ou menstrua-
ção prolongada e frequentemente têm antecedentes de menstruação 
irregular, disfuncional, que sugere anovulação.(2) Mulheres em uso 
de TH devem ser investigadas quando apresentarem sangramento 
não programado. 

Essas mulheres com os sintomas anteriormente descritos 
devem ser submetidas à anamnese completa, aos exames físico 
e ginecológico, incluindo exame especular para a visualização do 
colo uterino e da vagina.(2) US transvaginal (USTV) com a medi-
da da espessura da linha endometrial é o exame complementar 
inicial. Em pacientes com sangramento pós-menopausa, espessa-
mento endometrial igual ou superior a 4 mm deve ser investiga-
do. Se inferior a 4 mm e com ausência de qualquer irregularidade 
no endométrio, a biópsia de endométrio será necessária se houver 
recorrência do sangramento.(2) Em pacientes na pós-menopausa 
em uso de TH, assintomáticas, o limite superior da linha endo-
metrial é 8 mm. Se apresentarem sangramento vaginal, biópsia 
será necessária se maior que 5 mm. Entretanto, o diagnóstico de-
finitivo de CE é por amostra histológica e na persistência de san-
gramento, mesmo com USTV normal, a investigação deve prosse-
guir.(2) Mulheres em uso de tamoxifeno menopausadas devem ser 
informadas sobre o risco aumentado de HE, CE e sarcoma endo-
metrial. Qualquer sangramento vaginal em usuárias de tamoxi-
feno menopausadas deve ser investigado com biópsia. A princí-
pio, não há aumento de risco de CE em usuárias de tamoxifeno na 
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pré-menopausa, mas estas devem ser investigadas na vigência de 
sangramento uterino anormal.(15) 

A biópsia de endométrio com Pipelle® é realizada ambulato-
rialmente e a histeroscopia com biópsia ou a curetagem são indica-
das para casos em que as mulheres não têm condições para biópsia 
endometrial ambulatorial (exs.: estenose cervical, intolerância ao 
exame ambulatorial por dor) ou para aquelas de alto risco para CE.(2) 
Sangramento pós-menopausa recorrente pode ser investigado com 
histeroscopia com biópsia endometrial e histerectomia total pode 
ser considerada em caso de sangramento pós-menopausa recorrente 
já devidamente investigado, com biópsia(s) negativa(s).(2) Não há evi-
dências para realizar rastreamento de CE em mulheres assintomáti-
cas.(9) Para mulheres de alto risco para CE, ou seja, obesas, com SOP, 
DM, infertilidade, menopausa tardia ou nulíparas, o rastreamento 
também não é recomendado.(9) Mulheres com tumores das células da 
granulosa do tipo adulto que não foram submetidas à histerectomia 
devem ter biópsia de endométrio realizada. Se não houver evidên-
cia de doença, não será necessário realizar mais exames.(9) Pacientes 
submetidas a tratamento de carcinoma de ovário, com preservação 
da fertilidade, também devem ter uma amostra endometrial no mo-
mento do diagnóstico.(9) O rastreamento de rotina para usuárias de 
tamoxifeno assintomáticas não é recomendado.(9) Para mulheres 
portadoras de mutação da síndrome de Lynch, seguimento com exa-
me ginecológico, USTV e biópsia de endométrio deve ser oferecido e 
iniciado aos 35 anos, repetido anualmente, até a realização da histe-
rectomia.(9) A histerectomia total com salpingo-ooforectomia profi-
lática (cirurgia redutora de risco), realizada preferentemente por ci-
rurgia minimamente invasiva (CMI), deve ser oferecida a portadoras 
de mutação para síndrome de Lynch aos 40 anos de idade.(9) 
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Tratamento da hiperplasia endometrial
Pacientes com hiperplasia benigna (HB) apresentam risco de progre-
dir para CE de menos de 5% em 20 anos e a maioria dos casos de HB 
regride espontaneamente, durante o seguimento. Portanto, para es-
sas pacientes, a observação apenas com ecografia pélvica e biópsias 
de endométrio se necessário, para avaliar a regressão da HB, deve 
ser considerada, sobretudo se alguns fatores de risco puderem ser 
revertidos. No entanto, o tratamento com progestágenos resulta em 
maior taxa de regressão da doença quando comparada apenas com 
observação. O sistema intrauterino (SIU) liberador de levonorgestrel 
é a primeira linha de tratamento porque apresenta maior taxa de re-
gressão com menos efeitos colaterais. Mulheres que não quiserem 
utilizá-lo poderão ser tratadas com progestágenos contínuos, como 
acetato de medroxiprogesterona 10 a 20 mg/dia ou noretisterona 10 
a 15 mg/dia. Progestágenos cíclicos não devem ser usados para esse 
tratamento. Tais medicamentos desencadeiam a decidualização do 
estroma, diminuindo a espessura do endométrio, por meio de um 
triplo mecanismo de ação: ativam os receptores de progesterona, di-
minuem os receptores de estrogênios e de progesterona e ativam a 
hidroxilase que converte estradiol em estrona. 

Todas as estratégias de manejo também devem ser acompanhadas 
de remoção da fonte extrínseca ou intrínseca de estrogênio sem oposi-
ção, com interrupção do uso de medicamentos que contenham estrogê-
nio, correção da disfunção ovulatória devido à SOP ou hiperprolactine-
mia, redução ponderal ou, raramente, remoção de neoplasia produtora 
de estrogênio. A redução ponderal em mulheres obesas apresenta múl-
tiplos benefícios para a saúde, além de reduzir os altos níveis de estróge-
nos endógenos devido à produção de estradiol e estrona pelos adipóci-
tos. A cirurgia bariátrica pode ser benéfica na redução desse risco. 
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A histerectomia total é indicada a mulheres com HB nos se-
guintes casos: quando não desejam preservar a fertilidade e tiveram 
progressão para HA/NIE, quando não apresentaram regressão his-
tológica da HB, mesmo após 12 meses de tratamento, nos casos de 
recidiva com HE após término do tratamento, quando os sintomas 
de sangramento persistem ou quando não desejam nem aderem ao 
seguimento.

Mulheres com HA/NIE devem ser submetidas à histerectomia 
total com ou sem salpingo-oforectomia bilateral, preferentemen-
te por via laparoscópica, devido ao risco de neoplasia maligna não 
diagnosticada ou progressão para CE. Uma revisão sistemática, que 
analisou estudos de 1987 a 2011, reportou uma média de coexistência 
de carcinoma de 37%, percentual que aumentou para 48% nos estu-
dos mais recentes.(16) Para mulheres que desejam preservar a fertili-
dade ou não são candidatas à cirurgia, a primeira linha de tratamen-
to é o SIU liberador de levonorgestrel, sendo os progestágenos orais 
a segunda melhor alternativa. (B) Quando a prole estiver completa, 
histerectomia total deve ser oferecida, uma vez que o risco de recor-
rência da doença é alto e há possibilidade de progressão para CE. 

Tratamento do câncer de endométrio
O quadro 1 elenca o estadiamento do CE da Federação Internacional 
de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO). (22)

Basicamente, CE é tratado com cirurgia e terapia adjuvante ou 
não, de acordo com os achados anatomopatológicos.(17) 

A abordagem cirúrgica é feita preferentemente por CMI devido 
à menor taxa de morbidade pós-operatória e menos dias de interna-
ção, comparado à laparotomia.(2) Além disso, CMI para o tratamento 
do CE não está associada a comprometimento do desfecho oncoló-
gico. A cirurgia por robótica não parece ser inferior à laparoscopia 
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para o tratamento do CE.(2) O uso do manipulador não eleva o risco de 
citologia peritoneal positiva nem de recorrência.(18) 

O tratamento cirúrgico padrão para CE estádio I é a histerec-
tomia total com salpingo-ooforectomia bilateral para tumores G1 
ou G2 do tipo endometrioide, aparentemente confinados ao útero. 
Apesar de ser uma situação mais rara, mulheres na pré-menopau-
sa com CE em estádio inicial, com infiltração miometrial inferior a 
50%, grau 1, podem ter os ovários preservados.(17) Não há evidências 
para realizar linfadenectomia sistemática (pélvica e paraórtica até 
o nível das veias renais) em mulheres com CE de baixo risco (inva-
são miometrial menor que 50%, grau 1 ou 2).(9) A linfadenectomia 
em pacientes com risco intermediário (invasão miometrial maior 
que 50% ou grau 3 com invasão miometrial menor que 50%) não se 
associou à melhor sobrevida, mas pode ser considerada com finali-
dade diagnóstica para o correto estadiamento cirúrgico da doença.
(9) Entretanto, a linfadenectomia é recomendada a pacientes de alto 
risco (grau 3 com invasão miometrial superior a 50%).(9) 

O quadro 2 lista as características dos grupos de risco para guiar 
o tratamento adjuvante do CE, adaptado de Colombo et al.(9) 

A extensão da abordagem cirúrgica linfonodal é motivo de ex-
tenso debate. Pode ir da sua omissão, à realização de linfadenecto-
mia pélvica somente ou pélvica e paraórtica. A decisão relativa à ex-
tensão da linfadenectomia varia conforme a instituição.(19) Deve-se 
ressaltar que nem todas as pacientes são elegíveis à linfadenectomia 
devido ao elevado risco cirúrgico. A revisão da Cochrane publicada 
em 2017 mostrou que não há evidências de que a linfadenectomia 
no CE diminua o risco de morte ou de recorrência da doença, com-
parada a não linfadenectomia em mulheres com doença em estádio 
I presumida. Mulheres submetidas à linfadenectomia apresentaram 
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mais morbidade sistêmica associada à cirurgia e à formação de lin-
fedema/linfocele. Ainda não há evidências obtidas de estudo ran-
domizado controlado que mostre o impacto da linfadenectomia em 
mulheres com doença em estádio mais avançado e aquelas com alto 
risco de recorrência.(20) A maioria das instituições utiliza os seguin-
tes critérios para dissecção linfonodal: tamanho tumoral maior que 
2 cm ou histologias endometrioides grau 3, seroso e células claras ou 
invasão miometrial superior a 50%.(19) 

Além disso, diversos estudos prospectivos e retrospectivos têm 
mostrado que comparado com a linfadenectomia sistemática, o ma-
peamento de linfonodo sentinela com ultrastaging (procedimento 
realizado por avaliação histológica e imuno-histoquímica capaz de 
detectar metástase de pequeno volume no linfonodo) pode aumentar 
a detecção de metástase linfonodal com menor taxa de falso- nega-
tivo em mulheres com doenças aparentemente confinadas ao útero. 
A avaliação visual das superfícies peritoneal, diafragmática e serosa 
com biópsia de lesões suspeitas é importante para excluir doença 
extrauterina. O mapeamento com linfonodo sentinela pode ser con-
siderado no estadiamento cirúrgico de doença restrita ao útero pelos 
métodos de imagem e pela avaliação intraoperatória e pode também 
ser utilizado em histologias de alto risco (seroso, células claras, carci-
nossarcoma). Todo(s) o(s) linfonodo(s) mapeado(s) deve(m) ser reti-
rado(s). Mas quando o mapeamento falha na hemipelve, é necessário 
que a linfadenectomia ipsilateral seja realizada. Se houver linfonodo 
suspeito ou de grande volume, pélvico ou paraórtico, este deverá ser 
removido a despeito do mapeamento. A linfadenectomia paraórtica 
pode ser realizada em mulheres com tumores de alto risco: com in-
vasão miometrial profunda, histologia de alto grau e CE seroso, de 
células claras e carcinossarcoma. A omentectomia deve ser realizada 
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no CE seroso, de células claras e carcinossarcoma, apesar de ser raro 
o comprometimento se for macrocopicamente normal.(19) 

Uma metanálise recente envolvendo seis estudos publicados entre 
2015 e 2018 avaliou o papel do linfonodo sentinela em comparação à 
linfadenectomia no tratamento do CE. O mapeamento com linfonodo 
sentinela obteve maior taxa de detecção de doença linfonodal pélvica 
do que a linfadenectomia (em relação à detecção de doença em linfo-
nodos paraórticos, não houve diferença entre os grupos), além de não 
ter sido inferior à linfadenectomia em relação ao desfecho oncológico, 
apresentando prevalências similares de recorrências em qualquer sítio 
ou em linfonodos. Apesar de esses achados serem mais evidentes em 
pacientes de baixo risco para disseminação linfática, o mapeamento 
com linfonodo sentinela possibilitou detecção precisa dos linfonodos 
positivos mesmo em câncer de endométrio de alto risco.(21) 

A histerectomia radical é uma alternativa para a histerectomia 
simples associada à radioterapia para pacientes com doença em es-
tádio II, mas o grau de radicalidade deve ser limitado a garantir as 
margens livres de tumor. Pacientes com tumores estádio II devem 
ser submetidas à linfadenectomia pélvica e para-aórtica.(2) 

A ressecção cirúrgica completa de toda doença visível em pa-
cientes com CE estádio III ou IV pode ser considerada em pacientes 
selecionadas, com condições clínicas e cirúrgicas adequadas, uma 
vez que evidências limitadas mostram aumento da sobrevida nes-
ses casos.(2) Se possível, a linfadenectomia sistemática é preferível à 
palpação e à retirada dos linfonodos aumentados somente.(2) Desta 
forma, a primeira abordagem terapêutica desses casos avançados é 
idealmente cirúrgica, mas pode ser quimioterapia neoadjuvantena-
quelas com metástase a distância(2) ou radioterapia, no caso de pa-
ciente com doença metastática vaginal ou mau estado geral.(9)
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Quadro 1. Estadiamento do carcinoma de endométrio da FIGO
Estádio Descrição

I Tumor limitado ao corpo uterino

IA Tumor limitado ao endométrio ou menos de 50% de invasão miometrial

IB 50% ou mais de invasão miometrial

II Tumor invade o estroma cervical, mas não se estende além do útero

III Tumor com extensão local e/ou regional

IIIA Tumor envolve a serosa uterina e/ou anexo(s)

IIIB Envolvimento parametrial ou vaginal

IIIC Metástases para linfonodos pélvicos e/ou para-aórticos

IIIC1 Metástases para linfonodos pélvicos

IIIC2 Metástases para linfonodos para-aórticos com ou sem metástases para linfonodos 
pélvicos

IV Metástases intra ou extra-abdominais

IVA Invasão da bexiga ou mucosa intestinal

IVB Metástases a distância (incluindo metástase intra-abdominal e/ou para linfonodos inguinais)

Fonte:  FIGO Committee on Gynecologic Oncology. FIGO staging for carcinoma of the vulva, cervix, 
and corpus uteri. Int J Gynaecol Obstet. 2014;125(2):97–8.(22)

Quadro 2. Classificação de grupos de risco para guiar o tratamento 
adjuvante do CE

Grupos de risco Características

Baixo CE endometrióide estádio I, grau 1 ou 2, menos de 50% de invasão 
miometrial, invasão linfovascular (-)

Intermediário CE endometrioide, grau 1 ou 2, mais de 50% de invasão miometrial, 
invasão linfovascular (-)

Intermediário alto CE endometrioide estádio I, grau 3, menos de 50% de invasão miometrial, 
independentemente do status de invasão linfovascular
CE endometrioide, grau 1 ou 2, invasão linfovascular (+), 
independentemente do grau de invasão miometrial

Alto CE endometrioide estádio I, grau 3, 50% ou mais de invasão miometrial, 
independentemente do status de invasão linfovascular 
CE estádio II 
CE endometrioide estádio III, sem doença residual 
CE seroso ou células claras, ou indiferenciado ou carcinossarcoma

Avançado CE estádio III com doença residual e CE estádio IVa

Metastático CE estádio IVb

Fonte: Colombo N, Creutzberg C, Amant F, Bosse T, González-Martín A, Ledermann J, et al.; ESMO-
ESGO-ESTRO Endometrial Consensus Conference Working Group. ESMO-ESGO-ESTRO Consensus 
Conference on Endometrial Cancer: Diagnosis, Treatment and Follow-up. Int J Gynecol Cancer. 
2016;26(1):2–30.(9) 
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Não é necessário tratamento adjuvante com radioterapia para 
CE endometrioide de baixo risco.(2) 

Para pacientes do grupo de risco intermediário, na ausência de 
invasão linfovascular, não há benefícios da radioterapia externa em 
relação à sobrevida global quando comparada com braquiterapia. 
Apesar de a radioterapia externa diminuir o risco de recorrência lo-
cal, pode ter impacto negativo na qualidade de vida das pacientes.(2) 

Pacientes com CE endometrioide de alto risco podem apresentar 
melhora da sobrevida e diminuição da recorrência pélvica ao serem 
submetidas à radioterapia externa adjuvante, porém com redução da 
qualidade de vida, a longo prazo, pela radioterapia pélvica. Deve-se 
pesar os prós e contras da terapêutica.(2) Braquiterapia vaginal pode 
reduzir o risco pequeno de recorrência vaginal após cirurgia de CE, 
porém não confere aumento na sobrevida.(2) Quimioterapia adju-
vante, com esquema baseado em platina, pode ser uma opção para 
pacientes com CE endometrioide de alto risco, porém com baixa pro-
babilidade de aumento da sobrevida.(2) 

A quimioterapia neoadjuvante pode ser aplicada em pacientes 
com CE avançado, não candidatas à cirurgia como tratamento primá-
rio.(2) O esquema quimioterápico neoadjuvante é composto de carbo-
platina e paclitaxel.(2) A radioterapia externa com ou sem braquitera-
pia ou, ainda, a braquiterapia isolada são opções de tratamento para 
pacientes com CE que não podem ser operadas. (2) Pacientes com doen-
ça associada que impossibilite a cirurgia como doença cardiopulmo-
nar grave e obesidade mórbida devem ser tratadas com radioterapia 
e quimioterapia, porém as taxas de resposta são baixas. O carcinoma 
recorrente pode ser tratado com radioterapia, quimioterapia e, even-
tualmente, com cirurgia – exenteração pélvica anterior e/ou posterior 
se a recorrência for central, sem evidência de metástases a distância.
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O tratamento hormonal também pode ser recomendado para EC en-
dometrioide avançado ou recorrente,(9) sendo mais efetivo para tumores 
endometrioides grau 1 ou 2, sem rápida progressão da doença.(9) A posi-
tividade para receptor de estrógeno e/ou progesterona pode ser um fator 
preditivo de resposta à terapia endócrina,(9) portanto o ideal é que seja de-
terminada por biópsia da doença recorrente antes de iniciar o tratamento, 
devido à possibilidade de haver diferenças no status dos receptores hor-
monais entre o tumor primário e o metastático.(9) O acetato de medroxi-
progesterona 200 mg por dia ou acetato de megestrol 160 mg por dia são 
os progestágenos utilizados.(9) 

Outras opções que vêm sendo mais recentemente testadas para 
mulheres com CE avançado/recorrente são terapia anti-HER-2, imu-
noterapia com inibidores de checkpoints, terapia antiangiogênica e 
inibidores da poli (ADP-ribose) polimerase (PARP).(19) 

A preservação da fertilidade em mulheres com CE é uma ques-
tão controversa e não é o tratamento padrão. A princípio, aquelas 
com CE endometrioide G1 sem invasão miometrial pela ressonância 
magnética, com desejo reprodutivo, podem ser manejadas conserva-
doramente, com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, em 
centro especializado.(2) Nesse caso, o diagnóstico anatomopatológico 
deve ser feito por patologista experiente.(9) A ressonância magnética 
pélvica é necessária para avaliar a profundidade da invasão miome-
trial e excluir comprometimento dos ovários, sendo USTV realiza-
do por examinador experiente uma alternativa.(9) Outros exames de 
imagem podem ser necessários para excluir outros sítios metastáti-
cos. O tratamento medicamentoso recomendado é o acetato de me-
droxiprogesterona 400 a 600 mg/dia ou megestrol 160 a 320 mg/
dia. SIU liberador de levonorgestrel associado ou não ao análogo de 
hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) também podem ser 
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considerados. As biópsias de endométrio devem ser feitas a cada 
três a seis meses no primeiro ano e bianualmente, nos anos subse-
quentes, realizadas preferentemente por histeroscopia cirúrgica.(2) 
Diante de resposta completa (ausência de neoplasia) por seis meses, 
a paciente é encorajada a engravidar. Quando a prole estiver com-
pleta ou se houver progressão da doença na amostra endometrial, a 
paciente deverá ser submetida à histerectomia total com salpingo-
-oforectomia bilateral com avaliação linfonodal de acordo com os 
achados no intra-operatório. Para mulheres com CE não endome-
trioide (alto risco), após estadiamento cirúrgico completo, deve-se 
considerar quimioterapia adjuvante.(9) Para estádio Ia, se invasão lin-
fovascular ausente, considerar braquiterapia vaginal somente, sem 
quimioterapia.(9) Para estádio ≥ Ib, deve-se considerar radioterapia 
externa, além da quimioterapia, sobretudo para pacientes com aco-
metimento linfonodal por neoplasia.(9)  

Em 2013, o projeto The Cancer Genome Atlas (TCGA) mostrou 
que CE pode ser reclassificado em quatro novos grupos prognósticos 
moleculares: 1) ultramutado, que inclui CE endometrioide de graus 
variados, com alta taxa de mutação e mutações no domínio da poli-
merase-e (POLE); 2) hipermutado, que envolve os CEs endometrioi-
des de graus variados com alta taxa de mutação, com instabilidade 
microssatélite (MSI); 3) baixo número de cópias (p53 tipo selvagem) 
inclui CE endometrioide de baixo grau, com baixa taxa de mutação 
e reduzida taxa de alteração no número de cópias somáticas; 4) alto 
número de cópias (p53 mutado), que é composto de CEs serosos com 
baixa taxa de mutação, mas alta taxa de alteração no número de có-
pias somáticas, além de mutações TP53. (23) 

Uma metanálise recente envolvendo seis estudos, em que os gru-
pos MSI e p53 mutados foram avaliados por imuno-histoquímica e o 
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grupo POLE, por análise de sequenciamento, mostrou que quando 
comparado ao grupo p53 tipo selvagem, o prognóstico do grupo p53 
mutado foi o pior, com piora quando associado a fatores clínico-pato-
lógicos desfavoráveis. Já o prognóstico do grupo MSI se sobrepõe com 
o do grupo p53 selvagem, mas também é agravado por fatores clínico-
-patológicos desfavoráveis. Por fim, o prognóstico do grupo POLE foi 
melhor e não foi afetado pelos fatores clínico-patológicos.(23) 

Os CEs dos grupos POLE e o de instabilidade microssatélite estão 
associados a maior número de linfócitos infiltrados no tumor e alta 
carga de neoantígenos, o que sugere que sejam responsivos à imu-
noterapia. A Food and Drug Administration (FDA) aprovou recente-
mente o uso de pembrolizumabe, uma imunoterapia antiproteína da 
morte celular programada 1 para mulheres com CE metastático do 
grupo instabilidade microssatélite.(19)

Na ASCO 2020, foram apresentadas novas abordagens com es-
ses novos fármacos e lenvatinibe mais pembrolizumabe mostraram 
atividade antitumoral promissora em pacientes com carcinoma en-
dometrial avançado que apresentaram progressão da doença após 
terapia sistêmica prévia, independentemente do status MSI.

Síndromes genéticas
As mutações esporádicas constituem a causa mais comum do CE. 
No entanto, mutações genéticas são responsáveis por 5% dos casos 
e ocorrem de 10 a 20 anos mais precocemente que os tumores espo-
rádicos (NCCN _ NCCN guidelines).(24) CE é um dos cânceres extraco-
lônicos causados pela síndrome de Lynch ou câncer colorretal não 
polipoide hereditário (HNPCC). Esta é uma síndrome autossômica 
dominante resultante de mutação em um dos genes de reparação 
do DNA (MSH2, MLH1 ou MSH6) de células germinativas. Apesar do 
nome da síndrome, 40% a 50% das mulheres afetadas desenvolve-
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rão carcinoma endometrial em vez de câncer de intestino e apresen-
tam, ainda, risco aumentado para uma segunda neoplasia maligna, 
como câncer de ovário. Aconselhamento e teste genético são indica-
dos a pacientes com idade inferior a 50 anos ou àquelas com história 
familiar significativa de CE e/ou colorretal.(24) Recomenda-se biópsia 
endometrial anual para acompanhamento dessa mulheres, além de 
rastreamento de câncer colorretal por meio de colonoscopia.(25) 

Comparadas com a taxa esperada de CE na população geral, 
portadores do gene BRCA que não receberam tamoxifeno não apre-
sentam risco aumentado para CE. Dessa forma, o rastreamento para 
CE não se justifica em portadores de mutações dos genes BRCA1 e 
BRCA2.(9,26,27) 

Seguimento
Para acompanhar pacientes pós-tratamento do CE, recomenda-se 
que sejam acompanhadas por serviços especializados, por meio de 
consultas periódicas com exame físico, a cada três a seis meses, por 
dois a três anos, seguido de acompanhamento semestral até o quin-
to ano, quando se permitem visitas anuais, valorando-se o apareci-
mentos de sinais e sintomas novos, como dor pélvica, alterações dos 
hábitos urinários e intestinais, descarga/sangramento vaginal, entre 
outros. Deve-se pensar em associar dosagem sérica do CA-125 (se al-
terado previamente ao tratamento), bem como utilização de exames 
de imagem, de acordo com as características do tumor de endomé-
trio ao diagnóstico.(28) 

Tais pacientes devem ser encorajadas à reeducação, caso neces-
sário, para mudarem seu estilo de vida,  como perda ponderal, uti-
lização de dieta rica em fibras, cessação do tabagismo, bem como 
utilização de recursos que possam ajudá-las a melhorar sua função 
sexual e a qualidade de vida.(29,30) 
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Atualmente, muito se tem discutido sobre os protocolos de 
acompanhamento das pacientes pós-tratamento do CE cujas dúvi-
das pairam sobre a necessidade de frequência das visitas aos centros 
médicos e a propedêutica a ser apresentada. A coleta da citologia 
oncótica, como exemplo, tem se mostrado de baixo potencial diag-
nóstico para detectar recidiva tumoral endometrial.(26) Assim tam-
bém, cronograma de acompanhamento ideal para pacientes com 
CE é desconhecido.(31,32) Como resultado, muitas diretrizes são basea-
das em consenso e não levam em consideração o perfil de risco. Em 
razão da ênfase atual na prestação de cuidados de alta qualidade a 
custos mais baixos, faz-se necessária uma avaliação crítica das prá-
ticas atuais de acompanhamento para pacientes com câncer.(33,34) As 
evidências atuais fornecem uma infinidade de razões que apoiam a 
redução das visitas de acompanhamento padrão. Primeiro, não há 
benefícios de sobrevivência na detecção de recorrências assintomá-
ticas no acompanhamento de rotina, em comparação com a recor-
rência sintomática ou detecção de intervalo,(35-37) provavelmente por-
que a taxa de recorrência de sobreviventes de CE no estádio inicial 
é baixa (3%) e porque a maioria das recorrências (70%) apresenta 
sintomas.(5) A maioria (70% a 100%) das recorrências ocorre dentro 
de três anos. Segundo, os efeitos colaterais dos tratamentos são en-
contrados em apenas 6% das pacientes em estádio I submetidas à 
cirurgia (histerectomia e salpingo-ooforectomia). Terceiro, as visitas 
de acompanhamento evocam angústia. Finalmente, esquemas de 
acompanhamento alternativos em outras populações de câncer não 
mostram menos satisfação do paciente ou qualidade de vida relacio-
nada à saúde.(38-41) 

Ao mesmo tempo, há razões para reter alguns cuidados de 
acompanhamento, incluindo que o acompanhamento é benéfico aos 
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pacientes para tranquilizá-los, para fornecer suporte a problemas 
psicossociais, físicos e sexuais e informações e cuidados de preven-
ção terciária.(42-44) 

Diante disso, torna-se premente a necessidade de ensaios clíni-
cos controlados para levar em consideração a real necesidade desse 
seguimento e em que condições deverá ser realizado.(45) 

Prognóstico
Cerca de 75% dos casos de CE são diagnosticados nos estádios I e 
II da FIGO, com sobrevida global em cinco anos variando de 74% 
a 91%. No estádio III, a sobrevida global em cinco anos é de 57% 
a 66%, e para doença em estádio IV, é de 20% a 26%. A sobrevida 
livre de doença em cinco anos em pacientes sem metástase linfono-
dal é de 90%. Naquelas com metástase para linfonodos pélvicos e 
para-aórticos, a sobrevida livre de doença em cinco anos é de 60% 
a 70% e 30% a 40%, respectivamente. Outros fatores prognósti-
cos incluem estadiamento, grau de diferenciação tumoral, idade, 
comorbidades, diâmetro do tumor e presença de invasão do espa-
ço linfovascular.(46) Seus autores desenvolveram e validaram uma 
classificação molecular pragmática que fornece categorização 
consistente de tumores e identifica quatro subtipos moleculares 
prognósticos distintos (isto é: MMR-D: reparo de incompatibili-
dade-deficiente; p53 abn: mutação p53 nula/sem sentido; p53 wt: 
mutação p53 selvagem; POLE EDM: mutação no domínio da exo-
nuclease polimerase - ε).(47) Essa ferramenta prognóstica provou ser 
viável usando métodos clinicamente aplicáveis   e fornece informa-
ções independentes sobre o prognóstico, além dos fatores de ris-
co clínico-patológicos estabelecidos que podem orientar futuros 
manejos clínicos. Apesar de promissora, a capacidade prognóstica 
do ProMisE pode ter sofrido alguns vieses interpretativos e de asso-
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ciação às condições reacionadas às terapias adjuvantes.(47,48) Essas 
condições moleculares do estudo Promise, comparadas e associa-
das a fatores prognósticos clássicos (metástese linfonodal, invasão 
miometrial e invasão linfovascular) e terapia adjuvante, em análi-
ses multivariadas, mostraram-se promissoras como variáveis inde-
pendentes em relação à sobrevida livre de progressão, porém não 
ocorrendo o mesmo ao se tratar da sobrevida global. 

Terapia hormonal após tratamento 
do câncer de endométrio
Quando diagnosticado em seus estádios iniciais, o tratamento ade-
quado do tumor endometrial confinado ao útero confere às pacien-
tes taxas de sobrevida em cinco anos de até 97%. O tratamento do 
câncer de endométrio, salvo raras exceções, envolve salpingo-ofo-
rectomia bilateral, fato que pode causar o surgimento de sintomas 
menopausais logo após a exérese dessas estruturas. Sabidamente, a 
terapia hormonal (TH) é usada para tratar sintomas menopausais, 
como os relacionados às síndromes climatérica e geniturinária. 
Porém, a segurança do TH no CE não está bem estabelecida. 

Há um racional importante de que os estrogênios (amplamente 
utilizados na TH) têm efeito estimulador sobre a proliferação endo-
metrial com predisposição ao câncer, o que poderia ocasionar recidi-
va do tumor endometrial pós-tratamento. Por outro lado, sintomas 
climatéricos podem afetar gravemente a qualidade de vida e a saúde 
em longo prazo das pacientes pós-tratamento do CE. Dado que a TH 
pode potencialmente melhorar a qualidade de vida e a saúde em lon-
go prazo, pacientes e médicos precisam equilibrar os riscos e benefí-
cios para decidir o correto tratamento.

Baseando-se nessa perspectiva, um estudo publicado em 2018, 
pela Cochrane Library, concluiu que, após a busca de mais de 2.600 
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artigos e o encontro de apenas um com fraca evidência por não pre-
encher todos os critérios de recrutamento, a TH não pareceu aumen-
tar o risco de recorrência do CE em estádio inicial. Foram incluídos 
apenas estudos com pacientes em estádio inicial, sem dados dispo-
níveis sobre mulheres com CE avançado.(49) 

Uma revisão sistemática sobre o referido tema, publicada re-
centemente, selecionou sete de 1.332 estudos, sendo quatro séries 
retrospectivas, um estudo prospectivo, um estudo controlado ran-
domizado e um estudo populacional. De modo geral, também se 
observou que não houve aumento significativo na taxa de recidiva 
nas pacientes pós-tratamento do CE que utilizaram TH, em compa-
ração com os controles não tratados, nos estádios I e II dessa neo-
plasia. Nesses estudos, a maior crítica se deu ao fato de que a TH foi 
utilizada apenas para pacientes de baixo risco, jovens e nos estádios 
iniciais da doença. Apesar dessas e de outras limitações, os autores 
afirmam que, nessas condições, o uso da TH não teve efeito negativo 
no prognóstico em sobreviventes do CE nos estádios I e II e que as in-
dicações de uso precisam ser individualizadas e bem discutidas com 
essas pacientes, a fim de se chegar, por decisão compartilhada, ao 
melhor benefício em termos de sobrevida global, sobrevida livre de 
progressão e qualidade de vida.(50) 

Recomendações finais
1. As características típicas das mulheres acometidas por HE ou 

CE (presentes concomitantemente, em cerca de 80% dos casos, 
são obesidade, diabetes, hipertensão e sangramento vaginal na 
pós-menopausa).

2. HA/NIE devem ser consideradas sinônimos para efeitos de ava-
liação de risco para CE e tratamento.
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3. A avaliação anatomopatológica de tecido endometrial é indica-
da a mulheres com sangramento pós-menopausa e pacientes 
na pré-menopausa ou perimenopausa que apresentam sangra-
mento intermenstrual ou menstruação prolongada e antece-
dentes de menstruação irregular, disfuncional, que sugerem 
anovulação.

4. Em pacientes com sangramento pós- menopausa, espessamento 
endometrial igual ou superior a 4 mm deve ser investigado. Se 
inferior a 4 mm e ausência de qualquer irregularidade no endo-
métrio, a biópsia de endométrio será necessária se houver recor-
rência do sangramento.

5. Não há evidências para realizar rastreamento de CE nas mulhe-
res assintomáticas da população geral.

6. Mulheres com hiperplasia benigna têm chance de progressão 
para CE menor que 5% e podem ser tratadas conservadoramen-
te, se passíveis de acompanhamento rigoroso.

7. Mulheres com HA/NIE devem ser submetidas ao tratamen-
to padrão que consiste na histerectomia total, com ou sem 
anexectomia bilateral, preferencialmente por via endoscópica. 
Tratamento conservador pode ser aplicado excepcionalmente 
(prole incompleta ou pacientes não candidatas à cirurgia), com 
SIU liberador de levonorgestrel.

8. O tratamento para CE estádio I, com menos de 50% de invasão 
miometrial, é histerectomia total com salpingo-oforectomia bi-
lateral, desde que sejam tumores G1 e G2. Para estadiamentos 
mais avançados, combinações de ampliação cirúrgica com rá-
dio/quimioterapia e hormonoterapia serão necessárias.

9. Estudos prospectivos e retrospectivos mostraram que o mape-
amento com linfonodo sentinela pode aumentar a detecção de 
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metástase linfonodal com taxa de falso-negativo baixa em mu-
lheres com doença aparentemente restrita ao útero. 

10. A reclassificação do CE proposta pelo projeto The Cancer 
Genome Atlas envolve quatro novos grupos prognósticos mole-
culares: POLE, instabilidade microssatélite, p53 tipo selvagem e 
p53 mutado, sendo o POLE o de melhor prognóstico e o p53 mu-
tado o de pior prognóstico.
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