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Preface

The subspecialty of Gynecologic Oncology was conceived in 
1968 in the United States when a few fellows of the American College 
of Obstetrics and Gynecology decided that there was a need for the 
creation of a new society dedicated to gynecologic malignancies. The 
objectives of the society were to develop the skills and knowledge related 
to gynecologic cancers, to guide the development of the subspecialty 
and promote proper training and certification of doctors specialized in 
the care of women with gynecologic malignancies. Another important 
objective was the promotion of research, education and practice of this 
group of disease. Women with gynecologic malignancies had been 
haphazardly managed by General Obstetricians and Gynecologists and 
General Surgeons with no dedicated research or training efforts in these 
complex malignancies. In January 1970, the first Annual Meeting of the 
Society of Gynecologic Oncology was held and the first written and oral 
certification examinations were given in 1974. 

Gynecologic Oncology is now a well-organized subspecialty in the 
United States with thousands of physicians from multiple specialties 
and allied professionals being members of the SGO. There are over 60 
dedicated and fully accredited fellowship training programs in the US. 
The Gynecologic Oncology Group (GOG) was also founded in 1970 
as a US National Cancer Institute funded research group dedicated to 
high level research for the prevention and treatment of all gynecologic 
cancers. This has led to significant improvements in the detection as 
well as the surgical and medical therapies for gynecologic cancers with 
significant improvements in overall survival and quality-of life for all. It 
is critical to have colleagues who are dedicated solely to research and care 
of gynecologic cancers from all disciplines. While this has happened in 
the US, it has not happened in the remainder of the world until recently. 
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It is with great pride and honor that I have been able to witness 
the emerging consolidation and organization of the subspecialty of 
Gynecologic Oncology around the world by amazing doctors, medical 
professionals, and researchers who are dedicated to improving the care 
of women with gynecologic malignancies. One of the most rewarding 
aspects of my career to date has been the friendships and relationships 
that I have been fortunate to build with colleagues around the world. 
It is also a great honor to have been asked to write the preface for such 
an amazing book. This book is the result of years of relentless work by 
dedicated doctors in Brazil solely dedicated to improving the care of 
women with gynecologic cancers. They have also dedicated themselves 
to the education of other colleagues in Brazil. I am also proud that I can 
call these amazing doctors my friends.

There are established guidelines and “standards” of care in the 
US. However, the burden, epidemiology and incidence of gynecologic 
malignancies is not the same in all parts of the globe. Methodologies 
used for prevention and screening that are used in the US do not always 
work in other parts of the world. The available surgical and medical 
technologies in the US are not so readily available everywhere. The costs 
and resources to provide care are also very different among countries. A 
book like this one is essential. It employs knowledge and research from 
the United States and other countries and puts it into the context of the 
Brazilian medical and societal ecosystem. The authors of each chapter 
are brilliant physicians and researchers who have dedicated their careers 
to advancing care of women with gynecologic malignancies in Brazil. 
They are better suited than a US physician like myself to educate other 
physicians in Brazil as they truly understand the environment they 
work within. 

Cervical cancer is a much greater burden in Brazil as compared 
to the US. The Brazilian colleagues are more expert in this disease 
than many in the US because of the greater prevalence of patients with 
cervical cancer in Brazil. I have learned a tremendous amount from my 
colleagues in Brazil about cervical cancer. This is truly an exceptional 
book covering the many controversies in the care of cervical cancer. 
It is an invaluable resource for any Brazilian physician who cares for 
women with cervical cancer. It would also be an excellent resource 
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if translated into English. Fortunately, I can read Portuguese and the 
chapters are all outstanding.

Finally, I not only feel a strong professional connection to my 
colleagues in Brazil but also a strong personal connection. My parents 
are Portuguese immigrants and my father first immigrated to Brazil for 
many years prior to coming to the US. A large part of my family lives in 
Brazil. It has been such a pleasure to have gotten to know and work with 
so many of the truly amazing physicians in Brazil some of whom are 
authors in this book. They also are like family to me. It is truly  amazing 
to have witnessed the development of the specialty of Gynecologic 
Oncology led by such dedicated and caring doctors. This dedication has 
led to the creation of the Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos 
– the “Brazilian Gynecologic Oncology Group”. I look forward to the 
bright future of Gynecologic Oncology in Brazil. 

Mario M. Leitão Jr.

MD, FACOG, FACS



Prefácio

A subespecialidade de Oncologia Ginecológica foi concebida em 
1968 nos Estados Unidos, quando alguns bolsistas do American College 
of Obstetrics and Gynecology perceberam que havia a necessidade 
da criação de uma nova sociedade dedicada às neoplasias malignas 
ginecológicas. O objetivo da sociedade era desenvolver as habilidades 
e os conhecimentos relacionados com os cânceres ginecológicos, 
para orientar o desenvolvimento da subespecialidade e promover 
treinamento adequado e certificação de médicos especializados no 
atendimento de mulheres com neoplasias ginecológicas. Outro objetivo 
importante foi a promoção da pesquisa, educação e prática desse grupo 
de doenças. Mulheres com neoplasias ginecológicas foram tratadas de 
maneira aleatória por obstetras-gerais, ginecologistas e cirurgiões-gerais, 
sem nenhuma pesquisa dedicada ou esforços de treinamento nessas 
neoplasias complexas. Em janeiro de 1970, foi realizada a primeira 
reunião anual da Society of Gynecologic Oncology (SGO) e os primeiros 
exames escritos e orais de certificação foram realizados em 1974. 

Hoje, a Oncologia Ginecológica é uma subespecialidade bem 
organizada nos Estados Unidos, e milhares de médicos de várias 
especialidades e profissionais associados são membros da SGO. Há 
mais de 60 programas de treinamento de bolsas de estudo dedicados 
e totalmente acreditados nos Estados Unidos. O Grupo de Oncologia 
Ginecológica (Gynecologic Oncology Group – GOG) também foi 
fundado em 1970 como um grupo de pesquisa financiado pelo Instituto 
Nacional do Câncer dos EUA, dedicado à pesquisa de alto nível para 
a prevenção e o tratamento de todos os cânceres ginecológicos. Isso 
levou a melhorias significativas na detecção, bem como nas terapias 
cirúrgicas e clínicas para cânceres ginecológicos, com elevações 
significativas na sobrevida geral e qualidade de vida para todos. 
É fundamental ter colegas de todas as disciplinas que se dediquem 
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exclusivamente à pesquisa e ao tratamento de cânceres ginecológicos. 
Embora isso tenha acontecido nos Estados Unidos, até recentemente 
não ocorreu no restante do mundo. 

Com grande orgulho e honra, pude testemunhar o surgimento 
da consolidação e organização da subespecialidade da Oncologia 
Ginecológica em todo o mundo por médicos, profissionais da área médica 
e pesquisadores incríveis que se dedicam a melhorar o atendimento de 
mulheres com neoplasias malignas ginecológicas. Um dos aspectos 
mais gratificantes da minha carreira até agora foram as amizades e os 
relacionamentos que tive a sorte de construir com colegas do mundo 
inteiro. Também é uma grande honra ter sido convidado para escrever 
o prefácio de um livro tão incrível. Este livro é o resultado de anos de 
trabalho incansável de médicos dedicados no Brasil, exclusivamente 
voltados para a melhoria do atendimento de mulheres com câncer 
ginecológico. Eles também se dedicaram à educação de outros colegas 
no Brasil. Também estou orgulhoso de poder chamar esses médicos 
incríveis de meus amigos.

Existem diretrizes e “padrões” de atendimento estabelecidos nos 
Estados Unidos. No entanto, a carga, a epidemiologia e a incidência 
de neoplasias malignas ginecológicas não são as mesmas em todas as 
partes do globo. Metodologias utilizadas para prevenção e triagem que 
são adotadas nos Estados Unidos nem sempre funcionam em outras 
partes do mundo. As tecnologias cirúrgicas e clínicas disponíveis nos 
Estados Unidos não estão tão disponíveis em todos os lugares. Os custos 
e recursos para fornecer cuidados também são muito diferentes entre 
os países. Um livro como este é essencial. Ele emprega conhecimento 
e pesquisa dos Estados Unidos e de outros países e os coloca no 
contexto do ecossistema médico e social brasileiro. Os autores de cada 
capítulo são médicos e pesquisadores brilhantes, que têm dedicado as 
suas carreiras a promover o progresso do cuidado das mulheres com 
neoplasias malignas ginecológicas no Brasil. Eles são mais adequados 
do que um médico americano como eu para educar outros médicos no 
Brasil, pois eles realmente compreendem o ambiente em que trabalham. 

O câncer de colo de útero é uma carga muito maior no Brasil em 
comparação com os Estados Unidos. Os colegas brasileiros são mais 
especialistas nessa doença do que muitos nos Estados Unidos, em 
decorrência da maior prevalência de pacientes com câncer cervical no 
Brasil. Aprendi muito com os meus colegas no Brasil sobre o câncer 
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de colo de útero. Este é realmente um livro excepcional, que aborda as 
muitas controvérsias no tratamento do câncer cervical. É um recurso 
inestimável para todo médico brasileiro que trata mulheres com câncer 
cervical. Também seria um excelente recurso se traduzido para o inglês. 
Felizmente, consigo ler em português e todos os capítulos são excelentes.

Por fim, não apenas sinto uma forte conexão profissional com os 
meus colegas no Brasil, mas também um forte vínculo pessoal. Meus 
pais são imigrantes portugueses e o meu pai imigrou para o Brasil 
muitos anos antes de vir para os Estados Unidos. Grande parte da minha 
família mora no Brasil. Foi um enorme prazer conhecer e trabalhar 
com tantos médicos verdadeiramente incríveis no Brasil, alguns dos 
quais autores deste livro. Eles também são como uma família para 
mim. Foi realmente fantástico ter testemunhado o desenvolvimento 
da especialidade de Oncologia Ginecológica liderada por médicos 
tão dedicados e cuidadosos. Essa dedicação levou à criação do Grupo 
Brasileiro de Tumores – o Brazilian Gynecologic Oncology Group. Estou 
ansioso para ver o futuro brilhante da Oncologia Ginecológica no Brasil. 

Mario M. Leitão Jr.

MD, FACOG, FACS



Apresentação

Hoje, as nações desenvolvidas abraçaram esforços globais para 
erradicar as disparidades de saúde e talvez o maior desafio da Ginecologia 
Oncológica seja a falta de infraestrutura para a prevenção, rastreamento, 
diagnóstico precoce e tratamento do câncer do colo do útero em países 
com poucos recursos, resultando na morte de centenas de milhares de 
mulheres anualmente, muitas das quais poderiam ser evitadas. 

Este livro oferece temas que versam a respeito de desafios e 
controvérsias no manejo global da doença. 

Convidamos especialistas brasileiros totalmente dedicados ao 
tratamento dos tumores ginecológicos como autores de capítulos para 
fornecer ao leitor suas perspectivas no manejo do câncer do colo de 
útero com base nas melhores evidências científicas. 

Desejamos a todos uma prazerosa leitura.

Os Editores
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1
Capítulo Vacinação contra HPV

Flávia de Miranda Corrêa

É notório que o câncer do colo do útero representa grande problema 
e desafio na área da saúde da mulher, impondo constantes ações volta-
das para o controle da doença. Esse câncer é o quarto mais comum em 
mulheres no mundo, acometendo, em 2012, aproximadamente 528 mil 
novos casos, ocasionando 266 mil mortes.1 No Brasil, desconsiderando-
-se os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo uterino é o ter-
ceiro câncer mais incidente em mulheres. Eram esperados 16.370 novos 
casos para 2018, com risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mu-
lheres.2 Em 2015, foi a terceira causa de morte por câncer em mulheres 
no país, ocorrendo 5.727 óbitos, com taxa de mortalidade de 5,13 por 
100 mil mulheres.3,4

Nos últimos 30 anos, a pesquisa sobre a prevenção do câncer do 
colo do útero vem progredindo em ritmo vertiginoso. A evolução do 
conhecimento científico referente à história natural desse câncer, com a 
identificação do papel protagonista da infecção persistente por tipos 
oncogênicos de papilomavírus humano (HPV) como causa necessária 
para a progressão às lesões precursoras, revolucionou a estratégia con-
vencional de prevenção.5 A apropriação do conhecimento sobre a carci-
nogênese no colo uterino possibilitou embasar o desenvolvimento de 
novas frentes, com base em técnicas de biologia molecular, culminando 
na elaboração de vacinas profiláticas contra os tipos virais oncogênicos 
mais prevalentes.6

Três vacinas contra o HPV estão atualmente aprovadas e comercia-
lizadas: as vacinas quadrivalente; bivalente; e nonavalente, licenciadas 
pela primeira vez em 2006, 2007 e 2014, respectivamente. Todas as 
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 vacinas utilizam tecnologia de DNA recombinante, sendo preparadas a 
partir da proteína estrutural do capsídeo viral L1 purificada, formando 
partículas semelhantes a vírus (VLP) tipo-específicas, não contendo 
produtos biológicos vivos ou DNA viral.7

A primeira geração de vacinas contra HPV (quadrivalente e bivalen-
te) protege contra os dois tipos oncogênicos mais frequentes, os HPV 16 
e 18, responsáveis por aproximadamente 70% dos casos de câncer do colo 
do útero mundialmente, com variações geográficas.8 Contudo, existem 
evidências sugestivas de que essas vacinas podem conferir proteção cru-
zada contra outros tipos virais não vacinais, ocasionada pela similaridade 
genética observada entre alguns tipos. Foi demonstrado efeito protetor 
contra desfechos relacionados ao HPV 31, 33 e 45, presentes em 13% dos 
casos de câncer do colo uterino. Entretanto, existem questionamentos 
sobre a duração desse efeito e o eventual impacto da proteção cruzada no 
nível populacional.9 Adicionalmente, a vacina quadrivalente confere pro-
teção contra os tipos 6 e 11, não oncogênicos, responsáveis por cerca de 
90% dos casos de condilomatose anogenital.10

O advento de uma vacina de 2ª geração (nonavalente), contendo os 
sete tipos de HPV oncogênicos mais frequentes (HPV 16, 18, 31, 33, 45, 
52 e 58), além dos tipos não oncogênicos HPV 6 e 11, projeta proteção 
contra aproximadamente 90% dos cânceres do colo do útero no mun-
do.11 A eventual proteção cruzada contra tipos de HPV não vacinais 
conferida pela vacina nonavalente ainda não é conhecida.

Uma metanálise publicada recentemente, que agregou dados de 
25 ensaios clínicos randomizados (ECR), demonstrou que há evidências 
de alta certeza de que as vacinas quadrivalente e bivalente protegem 
contra as lesões precursoras do câncer do colo uterino (neoplasia in-
traepitelial cervical graus 2 e 3 – NIC2 e NIC3) em adolescentes e mu-
lheres jovens entre 15 e 26 anos.12 O efeito é maior em pessoas negativas 
para HPV 16/18 ou qualquer HPV de alto risco antes da vacinação, ou 
seja, antes da primeira exposição à infecção pelo HPV, cujo proxi acei-
tável é o início da atividade sexual. Por consequência, crianças e ado-
lescentes jovens que ainda não se tornaram sexualmente ativos 
constituem a principal população-alvo para as vacinas contra HPV, 
pois os indivíduos apresentam alto risco de adquirir a infecção pelo 
vírus logo após o início da atividade sexual. Porém, em consonância 
com as Diretrizes de 2006 da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
as autoridades regulatórias concordaram que não era viável a  realização 
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de ensaios clínicos de eficácia na infância e no início da adolescência, 
em virtude das limitações éticas inerentes à coleta de amostras e reali-
zação de exames nessa população sob baixo risco de exposição ao 
HPV.13 Portanto, o licenciamento para a vacinação de crianças e ado-
lescentes entre 9 e 15 anos foi baseada em ensaios de ponte imunológi-
ca que demonstraram, nesse grupo, respostas imunes sorológicas 
contra os tipos de HPV contidos nas vacinas não inferiores às respos-
tas imunes induzidas em indivíduos entre 16 e 26 anos.14

Há evidências de certeza moderada de que as vacinas de 1ª geração 
reduzem neoplasia intraepitelial cervical grau 2 ou lesões mais graves 
(NIC2+) em mulheres com mais de 26 anos negativas para HPV 16/18, 
todavia não há evidência de efeito protetor independentemente do sta-
tus de HPV.12 Em decorrência da possibilidade de ausência ou de menor 
eficácia, a decisão sobre a vacinação após o início da atividade sexual 
deve ser individualizada, levando em conta a relação custo-benefício e 
as expectativas pessoais das mulheres.

Existem evidências fracas de que as vacinas quadrivalente e biva-
lente reduzem a incidência de doença relacionada ao HPV em mulheres 
já tratadas para lesões precursoras.15-17

A eficácia da vacina nonavalente para prevenção de desfechos rela-
cionados aos tipos de HPV 6, 11, 16 e 18 teve como base a demonstração 
de não inferioridade imunogênica em comparação à vacina quadriva-
lente.18,19 A eficácia profilática contra desfechos causados pelos tipos de 
HPV 31, 33, 45, 52 e 58 foi demonstrada diretamente em adolescentes e 
mulheres de 16 a 26 anos18 e, indiretamente, com base na demonstração 
de não inferioridade imunogênica, em meninas e adolescentes de 9 a 15 
anos.20 A eficácia da vacina nonavalente não foi avaliada em mulheres 
com mais de 26 anos.

Evidências atuais sugerem que as três vacinas contra o HPV licen-
ciadas têm eficácia relativamente semelhante na prevenção do câncer 
do colo do útero.7 Até o momento, as vacinas quadrivalente, bivalente e 
nonavalente demonstraram eficácia sustentada por 10, 8,4 a 9,4 e 5,6 
anos, respectivamente.21-23

As vacinas são bem toleradas. A maioria dos eventos adversos (EA) 
ocorre no local da injeção, sendo os mais comuns dor, eritema e edema, 
de intensidade leve ou moderada. Os EA sistêmicos mais comuns são 
pirexia, cefaleia, vertigem, mialgia, artralgia e sintomas gastrointestinais 
(náusea, vômito e dor abdominal), de intensidade leve ou moderada.7
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A metanálise sintetizando dados de 25 ECR investigando as vaci-
nas quadrivalente e bivalente não encontrou aumento do risco de EA 
graves. Embora o número de mortes tenha sido baixo, ocorreram mais 
mortes entre as mulheres com mais de 25 anos que receberam as vaci-
nas. As mortes relatadas nos estudos foram consideradas como não re-
lacionadas às vacinas.12

Para a vacina nonavalente, a frequência de EA graves também é 
baixa. A análise combinada de sete ECR de fase III demonstrou que 
descontinuações e EA graves relacionados à vacina ocorreram em 0,1% 
e < 0,1% dos participantes, respectivamente. Sete mortes foram relata-
das, nenhuma considerada relacionada à vacina.24

O Comitê Consultivo Global para Segurança de Vacinas (GACVS), 
da OMS, revisa regularmente as evidências sobre a segurança das três 
vacinas contra HPV. O Comitê analisa os dados de vigilância pós-licen-
ciamento dos países que introduziram a vacinação e dos fabricantes e 
em sete ocasiões até hoje, mais recentemente em junho de 2017, publi-
camente declarou a segurança e o benefício contínuos das vacinas.25

Está bem estabelecido que indivíduos imunocomprometidos apre-
sentam risco aumentado para desenvolver doenças relacionadas ao 
HPV. As vacinas contra o vírus são seguras e imunogênicas em pessoas 
imunocomprometidas e, assim sendo, altamente recomendáveis nesse 
grupo de risco.26,27

As vacinas contra HPV foram originalmente licenciadas e comercia-
lizadas adotando-se um esquema com três doses. No entanto, o esquema 
com duas doses foi posteriormente aprovado para todas as vacinas com 
base na demonstração de não inferioridade da resposta imunológica em 
comparação a mulheres adultas jovens, nas quais a eficácia foi comprova-
da.28-30 Uma revisão sistemática da literatura publicada recentemente 
sintetizou as evidências sobre a efetividade das vacinas quadrivalente e 
bivalente em relação ao número de doses utilizando dados de estudos 
pós-licenciamento, concluindo que a maioria dos estudos relatou maior 
efetividade com três doses, mas alguns não encontraram diferença esta-
tisticamente significativa entre duas e três doses.31

Resumindo, para a prevenção do câncer do colo do útero, a popu-
lação-alvo primária recomendada pela OMS para a vacinação contra 
HPV é composta por meninas de 9 a 14 anos, sendo indicado o esquema 
com duas doses, com intervalo de pelo menos 6 meses entre as doses. 
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Não há intervalo máximo recomendado entre as doses, contudo um 
intervalo não superior a 12 a 15 meses é sugerido para completar o es-
quema oportunamente e antes do início da atividade sexual. Se o 
 intervalo entre as doses for menor do que 5 meses, deve ser administra-
da uma terceira dose pelo menos 6 meses após a primeira dose. As es-
tratégias de vacinação devem inicialmente priorizar atingir alta 
cobertura na população prioritária. A vacinação de populações-alvo 
secundárias, como mulheres com mais de 15 anos ou homens, é reco-
mendada apenas se acessível, custo-efetiva, viável e não desviar recur-
sos destinados à vacinação da população-alvo primária ou a programas 
eficazes de rastreamento. Nas populações-alvo secundárias e nos gru-
pos de risco, é recomendado o esquema com três doses; com a segunda 
dose, 1 ou 2 meses após a primeira; e a terceira dose, 6 meses após a 
primeira. Dados limitados estão disponíveis sobre imunogenicidade, 
eficácia ou segurança das vacinas contra HPV quando usadas de forma 
intercambiável. Entretanto, se a vacina utilizada anteriormente for des-
conhecida ou não estiver disponível, qualquer uma das vacinas contra 
HPV pode ser administrada para completar o esquema recomendado.7

A OMS reitera a recomendação de que as vacinas contra HPV se-
jam incluídas nos programas nacionais de imunização.7 Até julho de 
2017, 82 países implementaram a vacinação contra HPV em programas 
nacionais.32 No Brasil, a vacina quadrivalente foi incorporada, em 2014, 
ao calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O impacto da vacinação na redução da incidência e mortalidade 
por câncer do colo do útero, objetivo primordial da prevenção, apenas 
poderá ser significativo se garantidas as condições ideais de cobertura 
populacional.33 O desafio é alcançar uma alta cobertura global, contor-
nando barreiras ao acesso às vacinas e à adesão da população. O Plano 
de Ação Global para Vacinas estabeleceu uma meta de cobertura de 
imunização de 90% para todos os antígenos, incluindo o HPV.34 Entre 
os países para os quais há dados disponíveis, 25% atingiram cobertura 
de 80% ou mais e apenas 10% relataram cobertura de 90% ou mais.32

No cenário de alta cobertura da população-alvo primária, os pro-
gramas de rastreamento do câncer do colo do útero sofrerão um grande 
impacto, pois, em razão do declínio da prevalência de lesões pré-malig-
nas, é esperada uma diminuição no valor preditivo positivo (VPP) dos 
testes de rastreio, ou seja, haverá um declínio na probabilidade de que, 
frente a um teste positivo, uma mulher verdadeiramente tenha a  doença. 
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No entanto, em virtude da subjetividade inerente ao método, o exame 
citopatológico poderá adicionalmente experimentar mudanças qualita-
tivas, comprometendo a acurácia diagnóstica. A sensibilidade poderá 
diminuir em virtude da redução da atenção dos examinadores, ocasio-
nada pelo aumento na proporção de esfregaços negativos. Concomi-
tantemente, também poderá ocorrer um declínio na especificidade, 
caso os examinadores atribuam maior importância a atipias reativas e 
inflamatórias nos esfregaços por receio de não diagnosticar uma anor-
malidade relevante. Assim sendo, na era pós-vacinação, é prevista uma 
mudança gradual na tecnologia utilizada para o rastreamento, com 
substituição da citologia pelos testes de detecção de HPV. Até o mo-
mento, nenhum país propôs recomendações condicionadas ao status de 
vacinação para o rastreamento.35
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