
. 

Introdução 

O câncer de colo uterino acomete em torno de 16.500 
mulheres/ano no Brasil, ocorrendo predominantemente naquelas 
em idade reprodutiva. Um dos principais tratamentos é a 
histerectomia radical, que leva a perda da possibilidade de 
gravidez. Assim, a Traquelectomia Radical (TR) é uma alternativa 
segura para o tratamento do câncer de colo uterino para 
mulheres com desejo de preservação da fertilidade. Nesta 
cirurgia há remoção do colo uterino com paramétrios e cúpula 
vaginal, além dos linfonodos pélvicos, com a preservação do 
corpo uterino, dos ovários e das tubas uterinas.  
Para sua realização é necessário preencher os critérios pré-
estabelecidos, como desejo de gestar, tumor de colo uterino em 
estágios iniciais menores que 2 cm, invasão estromal até 10mm, 
linfonodos clinicamente negativos, margem negativa de 5 mm e 
tipo histológico epidermóide, adenocarcinoma ou 
adenoescamoso.  
Após a TR observa-se uma taxa de fertilidade podendo chegar até 
63%, sendo fatores como alteração do muco cervical, estenose e 
redução do fluxo sanguíneo importantes para o 
comprometimento da fertilidade. 

TRAQUELECTOMIA RADICAL PARA 

PRESERVAÇÃO DA  FERTILIDADE NO 

CÂNCER DE COLO UTERINO  

Relato de Caso 

A.C.B, sexo feminino, 36 anos, foi  encaminhada ao cirurgião 
oncológico pelo ginecologista devido a biópsia em colposcopia 
com laudo de adenocarcinoma de padrão viloglandular. 
Realizada ressonância magnética pélvica que evidenciou lesão 
em colo uterino de 1,8cm e não observou lesão em paramétrio 
ou vagina, e nem linfonodomegalia suspeita. Desta forma foi 
classificado câncer do colo uterino no estadio clínico Ib1. Como 
a paciente desejava manter possibilidade de gravidez, e 
preenchia os critérios para cirurgia preservadora de fertilidade, 
foi proposto TR. Após o termo de consentimento informado, foi 
realizada a TR com linfadenectomia pélvica por 
videolaparoscopia. Tempo operatório de 135 minutos e sem 
intercorrências. Teve alta hospitalar no 2° dia de pós-operatório. 
Paciente há 24 meses em seguimento oncológico, sem sinais de 
recidiva e com boa qualidade de vida. Ainda sem desejo de 
gravidez.  

Conclusão 

É muito importante conhecer as técnicas de preservação de 
fertilidade e discutir com as pacientes essa possibilidade. 
Relatamos um caso de câncer de colo uterino cujo tratamento foi 
feito com Traquelectomia Radical associado a linfadenectomia, 
que se mostrou uma técnica viável para a preservação da 
fertilidade, com baixa taxa de mortalidade e excelente resultado 
oncológico, mantendo a qualidade de vida e a autoestima da 
paciente. 
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Foto da cirurgia: aspecto final pós Traquelectomia, 
evidenciando preservação do corpo do útero, trompas e 
ovários, além da linfadenectomia pélvica bilateral.   

Peça cirúrgica: colo e istmo uterino, paramétrios e cúpula 
vaginal.  

Roberto H. Lopes 1,2, Alexandre F. Oliveira 1,2, Frederico A. M. de Resende 2,   

Marcela D. C. Pinto ³, Paula A. B. Alves ³ 

¹ Cirurgião Oncológico do Hospital Universitário de Juiz de Fora 

² Cirurgião Oncológico da Equipe Surgery  

³ Acadêmicas de Medicina da Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC-JF) 

E-mail: paulaliciabarreto@gmail.com 

1-TSUNODA, Audrey Tieko et al. Laparoscopia no câncer cervical uterino. Estado atual e revisão da 
literatura. Rev. Col. Bras. Cir. , Rio de Janeiro, v. 42, n. 5, pág. 345-351, outubro de 2015. 
2-PRODROMIDOU, Anastasia; LAVAZZO Christos; FOTIOU Alexandros et al. Short- and long term 
outcomes after abdominal radical trachelectomy versus radical hysterectomy for early stage 
cervical cancer: a systematic review of the literature and meta-analysis. Arch Gynecol Obstet 2019 
Jul; 300(1):25-31. 
3-KUCUKMETIN Ali; BILIATIS Loannis; RATNAVELU Nithya et al. Laparoscopic radical trachelectomy 
is an alternative to laparotomy with improved perioperative outcomes in patients with early-stage 
cervical câncer. Int J Gynecol Cancer 2014 Jan;24(1):135-40. 


