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1. RESUMO

O câncer de colo de útero é um dos que mais acomete as mulhes, cerca de 80% dos

casos são carcinomas de células escamosas e 20% de adenocarcinoma de células

glandulares. O adenocarcinoma tem associação com a infecção por HPV e é uma

doença de progressão lenta. Seu rastreamento é feito pelo exame citopatológico que

tem os seus critérios padronizados internacionalmente pelo “Sistema Bethesda para

Citopatologia Cervicovaginal”, mas o escrutínio de lesões glandulares é limitado por

problemas com a amostra e sua interpretação. O objetivo do presente trabalho foi

realizar uma revisão a respeito dos conceitos citomorfológico para o diagnóstico de

adenocarcinoma. Foi realizada uma revisão de literatura. Os resultados preliminares

revelam  que  os  critérios  para  o  diagnóstico  de  adenocarcinoma  “in  situ” são,

agrupamentos celulares que apresentam uma disposição nuclear em paliçadas com

protusão  de  núcleos  e  fragmentos  citoplasmáticos  a  partir  da  periferia,  e  do

adenocarcinoma invasivo é caracterizado por abundantes células, tipicamente com

configuração  colunar  ou  células  isoladas  em  camadas  bidimencionais  ou

agrupamentos tridimensionais e agregados sinciciais.

2. INTRODUÇÃO

         O câncer de colo de útero é o terceiro que mais acomete as mulheres em todo

o  mundo,  chegando  a  taxa  de  mortalidade  mais  de  50%  dos  casos.  No  Brasil

segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa de novos casos para o

ano de 2016 é de 16.350 e em 2013 o número de mortes chegou a 5.430.

        Cerca de 80% dos caso de câncer de colo de útero são carcinoma de células

escamosas, e 20% são de adenocarcinoma endocervical. Esta última é uma doença

de progressão lenta, e uma neoplasia pouco frequente que acomete mulheres com

idade mais jovens.1,2

        Nos últimos anos houve um aumento do número de casos de adenocarcinoma,

que  se  diagnosticado  tardiamente,  tem  um  prognóstico  ruim.  O  método  para  o

rastreamento do câncer em estagio inicial é o citopatológico, por isso o exame de

Papanicolaou é tão importante para o diagnóstico de anormalidades celulares.1,2

        Os  critérios  citopatológicos  para  diagnóstico  de  alterações  cervicais

padronizado  internacionalmente  pelo  Sistema  Bethesda  para  Citopatologia

Cervicovagina, relata que a citologia tem uma sensibilidade maior para o diagnóstico

de lesões intra-epiteliais escamosas, e para o escrutínio de lesões glandulares é

limitado por problemas com a amostra e sua interpretação.3



3. OBJETIVO     

      O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão a respeito dos conceitos

citomorfológico para o diagnóstico de adenocarcinoma.

4. METODOLOGIA

        A partir das bases de dados Scielo, Bireme  e Google acadêmico, foi realizado

uma  revisão  de  literatura.  Sendo  as  palavras  chaves:  Adenocarcinoma,

citopatologia, colo de útero, câncer do colo do útero.

5. DESENVOLVIMENTO

         O colo uterino é composto por duas partes a ectocérvice e endocérvice que

corresponde ao canal cervical. A ectocévice é a região mais facilmente observada e

é revestido epitélio escamoso estratificado não queratinizado, que encontra com o

epitélio  glandular  proveniente  da endocévice,  em grande parte  não visível.  Esse

encontro é denominado junção escamocolunar (JEC).                             

         O câncer de colo de útero é uma doença de evolução lenta precedida por

neoplasias, que nos estágios iniciais é assintomática, e quando não diagnosticado

precocemente  pode  ter  um  prognóstico  ruim.  Em  estágios  mais  avançados  da

doença podem aparecer alguns sintomas como dores durante a atividade sexual,

dores na região pélvica, sangramento vaginal anormal.

        O agente etiológico é o Papilomavírus humano (HPV), que tem como fatores de

risco o inicio precoce da vida sexual, multiplicidade de parceiros, imunossupressão,

baixo nível socioeconômico, uso de anticoncepcionais hormonais e tabagismo.

        O adenocarcinoma de colo do útero é precedido por lesão pré-maligna, que é a

neoplasia  intra-epitelia  glandular  endocérvical,  é  uma doença  que  tem um difícil

diagnóstico por causa de sua interpretaçã .3 Para esse diagnóstico existem algumas

limitações. O exame colposcopico tem uma baixa sensibilidade decorrente do fato

das células glandulares estarem presentes no canal vaginal, que por sua posição

anatômica não permite a realização de biópsia.

           Assim o único método de rastreamento para anormalidades glandulares

endocérvical  significativas do colo de útero é o exame citológico (Papanicolaou),

mas sabe-se que sua sensibilidade é limitada por problemas com a amostra e sua

interpretação.3

          Não há critérios para fase inicial da doença, mas sim para casos em que os

critérios são insuficientes para um diagnóstico de adenocarcinoma. Em 2001 quando

foi feita a ultima revisão do Sistema Bethesda para Citopatologia Cervicovagina, a



sigla AGUS que era usada para os casos inconclusivos foi abandonada, substituída

por células glandulares atípicas (ACG).³

        Neste caso pode se  observar  na  citologia  que as células vão estar  em

camadas,  blocos  ou  em  rosetas  com  sobreposição  nuclear,  a  proporção

núcleo/citoplasma estará aumentada, pode haver hipercromasia e nucléolos, bordas

celulares discerníveis e aumento do núcleo de três a cinco vezes do normal.3

        A fase não invasiva é o Adenocarcinoma “in situ” e seus critérios morfológicos

são aumento nuclear,  hipercromasia, estratificação e atividade mitótica, mas sem

invasão, as céluas podem estar em camadas, agrupamentos, faixas ou rosetas com

agrupamento  nuclear  e  superposição.  Agrupamentos  celulares  apresentam  uma

disposição  nuclear  em  paliçadas  com  protusão  de  núcleos  e  fragmentos

citoplasmáticos a partir da periferia “plumas”.2

       O adenocarcinoma invasivo é caracterizado por células abundantes, tipicamente

com  configuração  colunar  ou  células  isoladas,  em  camadas  bidimencionais  ou

agrupamentos  tridimensionais  e  agregados  sinciciais.  Núcleos  aumentados  e

pleomórficos, o citoplasma em geral é finamente vacuolizado.2

6. RESULTADOS PRELIMINARES

        O diagnóstico  citológico  de Adenocarcinoma é  feito  a  partir  do  Sistema

Bethesda para citopatologia cervicovaginal, sua última revisão foi realizada em 2001.

Os critérios morfológicos descritos para Adenocarcinoma são: células abundantes,

tipicamente  com  configuração  colunar  ou  células  isoladas,  em  camadas

bidimencionais ou agrupamentos tridimensionais e agregados sinciciais são vistos

comumente. Núcleos aumentados, pleomórficos, citoplasma em geral é finamente

vacuolizado.
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