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1. Inwaonu ão 
L ` 

. São apresentados 9 casos de tumores de vulva atendidos 
no serviço de Ginecologia da Maternidade Carmela Dutra entre 1975 
9

u 

É feita uma revisão bibliográfica do assunto, que em- 
bora não completa como desejariam os autores, procura ser a mais 
minuciosa que lhes foi possível obter com a literatura e tempo dis 
ponfveis. 

A 

Não pretendem apresentar quaisquer conclusães nem tra- 
zer novidades sobre o tema, o que seria demasiada pretensão face 
ao exíguo numero de pacientes estudados e as grítantes falhas en- 
contradas na documentação existente. ^ 

- 
tz 

Foi feita uma analise dos diferentes tumores de vul- 
va, dando-se ênfase especial ao carcinoma, que de longe É o mais 
grave deles mesmo não sendo o mais frequente. ` 

- Pretendem assim evocar uma doença relativamente rara 
em nosso meio, porem de grande malignidade. Alerta-se sobre a sin- 
tomatologia inicial que soi ser discreta e de evolução longa, idêg 
tica para uma heterogânea gama de afecções, o que torna o diagnös- 
ài¢ó_prevent1ve âifízrl; a existência-desta multiplicidade ae 
diagnãsticos diferenciais faz com que o medico menos avisado não 
pense na possibilidade de neoplasia maligna frente a um sintoma 
que lhe parece pertencer a doença mais-comum. É-essa possibilidade 
que queremos acentuar com esta revisao.

~ 
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2. PARTE I; _B_EN"IGNOS DE VULVA



PARTE I 
TUMOREB BNIGHÓS DE VUUWA 

1. confisrnsaàçõrs crruis 
' Se nos atermos a uma definição anatômica estrita os 

tumores benignos da vulva são de uma raridade extrema (Lovela- 
dy (23) enumera 34 casos em 34 anos nos registros da Clinica 
Mayo). Se aceitarmos a definição anštomo-clínica aproximativa 
consagrada pelo uso (tumefaçoes da região vulvar sem sinal apa 
rente de malignidade), säo, pelo contrario, relativamente fra: 
quentes, mas esta definição engloba lesães cuja origem não e 
sempre estritamente vulvar (tumor peri-uretral ou do h{men),qu 
tras cuja benignidade sem sempre É facil de afirmar (certos fi 
bromas e didroadenomas papiliferos) e, enfim, outras cuja na- 
tureza não 5 tumoral senão excepcionalmete e mesmo nunca (os 
quistos em particular) e que constituem o lote mais importante 

"A tradição impãe esta segunda definição. A pratica 
cotidiana confirma o interesse que existe numa procura diagnds 
tica e terapêutica unívoca." (Dargent) (8). 

Dois traços anštomo-clínicos unem os tumores benig~ 
nos da vulva: › 

t 

1) as lesoes, seja qual for o seu volume,.s§o fra - 
quentemente prediculaäas: o aspecto que pode ser tomado como 
exemplo ë o do "molluscum pendulum" que esta longe de ser apa- 
nãgio do neurofibroma como Ã o caso em outros yontos do reves- 
timento cutâneo; 

2) a infecção associada 5 muito frequente seja 
qual for a localiáação da lesão.

V 

2. cmssimmgfío. 

A grande diversidade de tecidos que compgem a re- 
gião vulvar traz uma multiplicidade de aspectos lesionais e 
interdita toda classificação rigorosa; 

~ Dargent (8) os classifica grosseiramente em quistos 
e tumores solidos. Ja Ahumada (2) tenta classifioaelos de acer, 
do com o tecido preponderante no tumor: 

Conjuntivosè Fibroma; 
` 

Mioma; 
Iipoma. x 

Epifzeliaisf Aaenoma suàoz-ip.-me às Pick _ 

(hidroadenoma tubulado); V 

Papiloma verdadeiro da vulva. ° 
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f Usaremos aqui a classificação de Dargent por mais 
pratica.

4 

2.1. os oumsros. 

, 2.1.1. Quieres da c1änâu1a ae Barthe1in 
' São indiscutivelmente os mais frequentes dos tu 

mores benignos da vulva. São superficiais, bem visíveis a- 
) N baixo do tegumento distendido do grande labío quando sao do 

. ao Q f . 6 ~ canal excretor, ou entao profundos, so acessiveis a palpaçao 
‹ 

' 

. . 
›~ . com dois dedos colocados um na vagina e outro no sulco geni- 

tocrural, quando das remifícações profundas da glãndula.“ 
' Causam aumento de volume da parte posterior. dos 

labios maiores. Variam de tamanho desde um centímetro ate já 
rios. As grandes massas tendem a se projetarem para dentro 
do vestibulo da vulva e vagina inferior. Seu contefido ë vis- 

' ‹ coso e translucido nos casos puros. 

A evolução pode ser longa e assintomštica ou prof 
duzirem sintomas de pressão local. A infecção secundaria o-. 
corre frequentemente produzindo um grande e doloroso absces~ 
so que pode.fistu1izar. V

z 
' A histogënese É muitas vezes misteriosa. A.origem 

, . tumoral benigna e, por certo, excepcional; ela sô pode, ser 
afirmada nos casos em que os acinos e os tãbulos incluidos 
na parede têm um tipo francamente adenomatoso. A origem re - 
tencional inflamatõria Ê certamente a mais frequente, mas 
a existência de sinais hiâtolôgioos de inflamação não ê eug¿ 
ciente para afirma-la, a infecção secundária de um adenoma 
oístico autêntico 5 uma eventualidade perfeitamente plausí- 
vel. (8, 14, 29). 

' 
4

' 

2.1.2. Quistos serosos dopgrande lábio ou hudroceles 
São menos comuns que os quistos da Glândula de 

Bartholin, porem se observam com certa frequência.” . 

Situam-se na profundiade do grande lábio em sua 
região superior. São ovalares em geral e seu grande eixo ë 
ligeiramente obliquo-de cima para fora, sendo que sia extra» 
midade superior. mais afilada que a_inferior, tende a se in- 
sinuar no canal inguinal no qual pode penetrar totalmente.Qi 
rurgicamente estão sempre situados fora do ligamento redondo 
com quem contraem relaçães mais ou menos íntimas. Seu volume 
Ó _ _ o ø 
e muito variavel e seu conteudo seroso. 

› Histologicamente a parede conjuntivo~elastica do 
quieto É forrada por um epitélio uniestratíficado feito de 
celulas planas de aparência mesotelial. 

' 

_ 

Os caracteres topograficos dos quistos serososdos 
grandes lábios conduziram a adoção.de uma teoria sobre» sua 
histogënese que os torna homâlogos aos quistos do cordão 
(quistos do canal de Nüok). Seriam originarioe de um defeito 

. 

A 
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l 

de fechamento das paredes do canal peritänio-vaginal. A exisà 
tëncia de certos casos com uma hernia inguinal oblfqua exter- 
na subjacente ou de uma comunicação direta entre o quieto e 
a cavidade peritcnial (hidroceles comunicantes) vêm confirmar 
ainda mais esta hipâtese. (8, 26). W 

2.1.3- Eidroadenomasppapilíferos. 
4 

Ahumada (2) os denomina ainda de Adenoma sudorí- 
paro de Pick ou hidroadenoma tubuladoz 

, 
Se bem sejam uma lesão relativamente rara (No~ 

vak (27) estima em 120 o nãmero de casos publicados), o hidrg 
adenoma papilífero. que se desenvolve as custas das glândulas 
sudoripara apãcrinas presentes na região vulvar, merecem um 
estudo separado. 

O hidroadenoma papilífero pode se desenvolver em 
qualquer ponto da região vulvar. Sua sede de eleição 5 o gran 
de labio, o pequeno lábio ou o sulco ninfo-labial. Pode ser ), J ,V Õ unico ou multiplos. Seu volume em geral e moderado (raramente 
ultrapassa 1 cm). Pode ser pediculado, mas mais frequentemen- o _ _ 

' I ö te e sëssil, e a pele ou mucosa que o recobre e, as vezes,veg 
ev P , ~ molha ou entao e ulcerada, deixando escapar uma secreçao he- 

morrágica e por vezes pequenas vegetaçoes. 

V 

Hietolzgizzmezte ‹› mor 5 fem» às wrilesiaaâea 
proliferantes no interior de uma cavidade cística. O revesti- 
mento das papilas É composto por uma camada finica ou dupla de 
celulas oilíndrioas com citoplasma claro e acidšfilo repousan 

ø- : "" 
do sobre uma camada de celulas mioepiteliais. Ao menos e as- 
sim nas formas bem diferenciadas. Mas existem variedades his- 
tolõgicas de interpretação mais delicada. Em certos casos a 
proliferação de celulas mioepiteliais predomina (mioepitelio- 
mas). A variedade canalicular (siringoma) É rara. 

« A evolução É sempre benigna e os casos de degeng 
ração maligna relatados podem ser colocados por conta da di- 
ficuldade que pode existir em distinguir um hidroadenoma pa~ 
pilífero de um adenocarcinoma bem diferenciado. (2, 8, 14). 

2.1.4. Quistos epidërmicos. 

Os da região vulvar não apresentam nenhuma origi 
nalidade em relaçäo aos de outras regi5es. Encontram-se essegç 
cialmente na face externa dos grandes labios. Podem ter va- 
rios aspectos:

u 

a) Quisto epidermâide, formação dura, inclusa no 
derme, pequenas (algumas como cabeças de alfinetes). 

* b) Quisto sebãceo, mais volumoso, pequenos, sa- 
lientes, discretos e brancos, na pelo dos_labios grandes e me 
nores, contendo material sebaceo branco. Podem'comunicar-se 
com a superfície por pequenos pertuitos pelos quais pode ser 
extraído um contefidc pastoso. 

c) Quisto dermâide, cuja arquitetura reproduz o



de uma pele completa, podendo compreender elementos cartilagi- 
nosos e Õšseos (o quieto pilonidal do clitoris e uma raridade) 

_ 
Todas estas formaçães podem ser sede de infecções. 

A degeneração maligna pode ser observada, mas 5'exepcional. 
(8, 14). .

' 

2.1.5. guistos de origem Wolffiana V 

A 

' “ São assim designados na impossibilidade de dar ur 
ma histogënese precisa a certos quistos muoosos e serosos, de- 
senvolvidos fora do sitio classico dos quistos da Glândula de 
Bartbolin ou dos da hidrocele. m 

f . 

` Tais formaçães podem ser encontradas na parte me- 
dia dos grandes labios onde seu volume pode se tornar conside- 
ršvel,~nos pequenos labios.onde desdobram suas duas folhas, sg 
bre o quadrante superior da membrana himenal ou sob o prepficio 
do o1it$ris› ' 

' `São Sêãfieis em geral, algumas vezes pediculados.Seu
Í contefido e seroso ou mucoso. 

_ 
O.epite1io que borda sua parede 5 cúbico ou cilin - 

V 0 . o O 1 Q 

drico, as vezes ciliado, excepcionalmente pavimentoso pluries- 
tratificado. `

' 

- A origem disembrioplãsica É a mais plausível (resi- 
duos-Nolffianos ou ilhas de epitélio muciparo persistentes a~ 
pos a divisão cloacal) mas pode-se invocar ingualmente a inva- 
ginação epitelial ou a metaplasia cilindrõide das glândulas se 
bâzeaz. 

r W 

^ À evolução É sempre benigna e prequentemente com a¬ 
cidentes de infecção secundária. (8). 

. 
›‹ 

2.2. os mzmoams somos.
” 

Bastante mais raros que os quistos os tumores s5li- 
dos são mais faceis de classificar- 

2.2,l. Tumores epiteliais, ° 

i ”" a) Papiloma verdadeiro: É uma lesão localizada e 
caracterizada por uma hiperplasia epitelial papilomatosa. En- 
contra-se sobretudo sobre a face cutânea dos grandes labios du 
:eme e iaaàe média da vida. (2, 8,~26_, 29). '

W 

b) Gondiloma acuminado: Ou vegetaçäes venereas - 
crista de galo - tem o mesmo aspecto histolãgico das verrugas 
(hiperplasia epidermica com acantose e papilomatose considera- 
vel, hiperqueratose e degénerescëmcia cavitaria das celulas da 
camada granulosa). São, como as verrugas, de origem viral.Sua 
proliferação leva a tumores cujo aspecto 5 frequentemente exu- 

` ou P 
berante, em particular durante a gravidez. Sua degeneraçao e, 
tal como para os papilomas verdadeiros, uma eventualidade clãs 
sica, porem rara.` (2, 8, 26, 29).

' 

. 

-6-



1-. 

" 
› c) Tumores "mistos": Sabe-se serem tumores epite- 

› . . 5 . 6 . liais com modificaçoes diversas da substancia fundamental do 
estroma, e que podem ser encontrados ao nível da vulva. V 

Rene e Ghome (28) reuniram 6 casos autênticos- cujo 
ponto de partida se situava no epitélio das Glãndulas sudoripa 
ras como no das Glândulas de Bartholin. Sua evolução É muito 
lenta (e sua revelação tardia) e sua extensão puramente local 
É que justifica sua classificação no grupo dos tumores benig- 
nos. (2, 8, 28, 29). 

2.2.2. Tumores conjuntivos. 

a) Fibromas. São os mais comuns dos tumores be- 
nignos da vulva (16 casos nos 34 da estatística de Lovelady) . 

Desenvolvem-se mais comumente as custas do tecido conjuntivo 
que cerca o ligamento redondo,'o que explica sua localização 
quase eletiva no grande.lãbio. '

¬ 

São as vezes sësseis, mas mais frequentemente pedi- 
culados. 0 volume e variável. 

Histologicamente são feitos de fibroblastos adultos 
organizados em feixes em um estroma cuja degeneração mixöide 
e corrente. Podem ser encontradas modificaçëes citolõgioas evg 
cando malignidade, mas não são suficientes para afirmar, na 
ausência de ultrapassagem da cápsula e de invasão das estrutu- 
ras vizinhas, a degeneração sarcomatosa que É uma eventualida- 
de mais teorica que real. (2, 8, 23, 26, 27, 29). 

_ 

b) ldpomas. São mais raros (7 casos nos 34 de Lo- 
velady), se bem que a gordura seja abundante nos grandes la- 
bios. São em geral de volume moderado, mas os maiores tumores 
da vulva são lipomas. Não É raro que a localização vulvar es- 
teja acompanhada pela em outros locais. (2, 8, 23, 26, 27, 29)

1 

c) Leiomiomas. São exepcionais e se desenvolvem as 
custas das fibras do ligamento redondo ou do darto vulvar. ' 

(2, 8, 21. 29)- 

~d) Mioblastomas grãnulo-celulares ou tumores de 
Abrikasoff. São de uma raridade extrema mas 

despertam o interesse dos patologistas devido ao misterio que 
cerca a sua histogënese. As formas subcutãneas desta curiosa 
neoplasia representam a metade dos casos e“as localizaçães vul 
veres cerca-de 7% deles (40 observaçães são conhecidas por 
Doyle (13)Ó. 

Trata-se de tumores pouco volumosos e bem oircuns - 
critcs, embora não capsulados, situando-se em geral sobre a fa 4 _ ~\ .A . 

""' 

ce cutanea dos grandes labios e sao as vezes, multicentricos. 

Histologioamente o tecido tumoral de sede subepider 
_ n _ À , ú _ mica e formado por grandes celulas claras com citoplasma pali- 

do cheio de numerosas granulaçães fracamente eosinõfilas.



A evolução destes tumores 5 praticamente sempre benig- 
na, as recidivas unicamente locais; as formas malignas verdadei - 
ras são exepcionais (15 casos conhecidos com uma localização vu1~ 
var). A teoria histogenetica atualmente aceita lhes dão uma cri 
gem perineural bibroblastioa ou Schmanniane. (8, 13). 

2.3. TUMORES VASGULARES 

A importänoia`da irrigação sanguínea da região vulvar 
explica a relativa frequência dos tumores vasculares (5 hemangio- 
mas na estatistica de lovelady). Todas as variedades anatomo-cli~ 
nicas podem ser encontradas: 

a) Hemangiomas_profundos ~ 5 o paspecto mais comum. 
Sua aparência maoroscãpica É vizinha da das varizes vulvares. His 
tologicamente se trata de formas cavernosas com vastas lacunasvaã 
culares justapostas sem interposição do tecido muscular liso; 

- b) Ldnfangiomas - foram descritos apresentando-se como 
tumefaçoes não coloridas e depressíveisg 

c) Bemangiomas superficiais planos ou tuberosos ~ são 
mais raros; os tumores glãmicos são exepcionais; 

d) Botriomicomas ou granulaçães telangieçtasicas - po~ 
dem ser encontrados na vulva assim como em qualquer ponto do re- 
vestimento cutâneo. 
(8, 23, 29). ~ 

2.4- TUMORE NERVOSOS. 

Os neuromas e os neurinomas podem ser encontrados ao 
nível da vu1va§ bem como os neurofibromas isolados ou fazendo par 
te de uma neurofibromatose de von Recklinghausen (o tumor princi- 
pal pode estar localizado na vulva). 
(8, 29)-

~ 

3. ctímxoà. 

A sintomatologia clínica dos tumores benignos se reduz 
. 5 . 0 . ~ .~ o mais frequentemente e existencia de uma deformaçao da regiao 

vulvar. O desconforto ao ato seual assim como š marcha e a perma 
nëncia sentada podem ser os motivos que levam a*paciente ao medi- 
co; Não É exepcional que seja a infecção secundária o motivo da 
consulta. (2, 5, 8, 2o, 23). 

4. Dràcmósmzco. 

O diagn5stico_pode ser feito desde a etapa clinica em 
função da consistência e da topografia da lesão. É assim "que ao 
nível do grande lábio um tumor cistico posterior s5 pode ser um 
quieto as Glândula ae Baruzolin; um *õwzzor cístioo médio, um aos 
ditos Holffianos; um tumor anterior, um quisto do canal de Nück , 
ou um lipoma; um tumor firme, um fibroma ou um fibromioma." (Ger- 
bonnet e Giraud) (5). A punção com uma agulha fina extraíndo ma~ 
terial para o exame citologioo pode permitir um diagnãstico mais 
apurado, mas É de interesse apenas teörico tao facil É a exerese 
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biëpsia na maioria dos casos, e que realiza ao mesmo tempo o trata- 
mento completo. 
(2› 5, 5, 20, 23)- 

5- » TATÀENTO. 
O tratamento se reduz, na imensa maioria dos casos, Â 

simples exerese local. Considerada frequentemente uma cirurgia me* 
. . . P . nor, esta exerese deve ser feita, entretanto, com a maior minucie. 

Ela nem sempre ë facil para os tumores engastados no 
grande labio em particular, cuja face profunda adere muitas vezes 
ao bulbo da vagina e dos corpos cavernosos, e cuja liberação pode 
dar lugar a hemorragias abundantes ou a hematomas secundários. 

Pode deixar sequelas francamente íncãmodas ao exercicio 
da função sexual (estenoses orificiais), ou simplesmente inestêti_~ 
cas, mas sabe~se a repercussão psíquica que pode haver em certas 
pessoas hipocondriacas as anomalias dos Õrgãos genitais externos. 

Cerbonnet (5) recomenda atacar os tumores do grande la- 
bio pelasua face cutânea e não pela mucosa. A incisão na junção cu~ 
täneo-mucosa lhe parece igualmente inoportuna. 

Em certos casos particulares pode-se ser obrigado a pra~ 
ticar outras tecnicas que a exerese local: 

- os condilomas acuminados quando são de pequenas dimen~ 
sãos e disseminados podem ser tratados por aplicação de podofilina 
ou por diatermo-coagulação; 

~ ~ os quistos da Glândula de Bartholin podem ser marsupia 
lizadas. Jacobson (20) tem insistido especialmente sobre o intereg 
se que possui essa tecnica operatãria muito mais simples, respeitan 
do melhor a anatomia e a fisiologia, e, sobretudo, expondo menos as 
recidivas (devido ao carater pclilobado da glândula a exerese nem 
sempre 5 completa e as recidivas são frequentes).' Em 152 casos ele 
observou apenas 4 recidivas. A marsupialização ë aplicável a todas 
as formas inclusive as abscedadas. ; 

- os tumores muito extensos, especialmente os hemangio ~ 
mas profundos, podem obrigar a pratica de verdadeiras vulvectomias 
parciais, cuja reparação, felizmente, não provoca problemas; ^ 

' - os tumores localmente reoidivantes podem obrigar igual 
mente ã vulvectomia. ~ 

(59 89:20; 23, 2)- ' 
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3. PARTE II: TUHORÊ MALIGNOS DA VULVA



PARTE nz amenas na vvmm 

1. comsnmigõms q amis 
~" Se bem sejam relativamente raros e sejam observados es- 

sencialmente mas mulheres idosas cujas possibilidades do sobrevida 
são naturalmente limitadas, o câncer vulvar tem suscitado desde o .I * - Q . 9- .. inicio do seculo um interesse apaixonado que e Justificado pelos 
problemas impostos por sua histogënese, diagnõstico e tratamento. 

1.. , 

2. sriomcm 
A 

2.1; @Umrcm 
V

q 

- n Égz-asas maioria (90 a 95%) aos meras maiigzzos vzúva- 
res são_caroinomas de celulas escamosas. É uma afecção relativamen 
te rara.' Novak (27) os classifica entretanto na 39 posição entre 
os tumores malignos dos genitais femininos, apšs os do fitero e do 
OV'áI.'Í.Oo f 

A frequência global do câncer vulvar entre todos os ou- 
tros do trato genital varia entre l~a 5%» Merril (25) que os es- 
tima a 3,4% relata ter observado um aumento nítido nos últimos? a- 
11039 

Os outros tipos de tumores malignos vulvares são, o car 
cinema da Glândula de Bartholin (adenocarcinoma), a Doença de »Pa- ol ' › get da vulvaç o carcinoma de celulas basais, melanoma mal1gno,cag 

_ :_ D , ø cinema metastatico do colo, endometrio, ovario ou de outros lo- 
cais. Mito raramente os saroomas são encontrados como tumores pri 'A I. o marios dos tecidos macios da vulva. ' 

'A.scguir quando mencionarmos câncer de vulva estaremos 
nos referindo ao carcinoma de celulas escamosas, os demais serão 
indicados especificamente. 

' 
' 0 estudo da frequência global esta sujeito a cautela de 

vido a duas razões: (1) as condiçães de recrutamento e estudo va- 
riam de uma Instituição para outra e mesmo dentro de uma com o 
correr dos_anos; (2) as populaçães atingidas pelos diferentes ti- 
pos de cânceres genitais são extremamente diferentes, em particu - 
lar no que concerne a sua idade: a estatistica de Stanley Way (re- 
portada por Darget (9)) 5 por este motivo particularmente intereg 
santo e onde um paralelo 5 estabelecido por grupos de idade entre 
as frequências dos cânceres cervico-uterino e vulvar (deve-se leg 
brar que entre 35 e 45 anos o câncer de vulva Â 60 vezes mais ra- 
ro que o do colo, enquanto que entre 85 e 94 anos as frequências 
Sã° iam- (Tabela 1)- (2. 3, 4, 6, 1, 9, 12,14,16;i1,18,19,25)- 

2.2. :mm 
A A 

O câncer da vulva 5 uma doença da mulher idosa. Em to- 
das as estatisticas a taxa de doentes de mais de 60 anos ë superi- 
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or a 70%,`enquanto que o das mulheres com meos de 40 anos estš 
proximo de 5%L Nas mesmas estatísticas, as idades mais atíngi - 
des estão entre a 7! e 86 décadas e a frequência parece diminu- 
ir com e idade. Se,-porem, nos referirmos não mais ao nfimerotg 
tel dos cânceres observados mas eo total da~populaçšo, constata 
-se que a frequência aumente regularmente com a idade. 

A »_ É importante notar que a idade de aparecimento das 
lesäes prë¬invesÍves 5 francamente mais baixa que e das lesões 
mvasivasz na estatística ae Bâmlay (3) e i‹1aàe__mê‹1izz das- ao- 
entes portadoras de um câncer "in situ" 5 de 52,7 anos contre 
57,5 anos para as atingidas pelo tumor invasivo. Na serie de 
Collins (6 e 7 ), 10 das 21 mulheres tratadas por câncer intra- 
epitelial têm menos de 40 anos contra 29 das 88 tratadas por 
cânoer`invasivo. É um argumento importante (mas não decisiwo)em 
favor da hipõtese da transformação das lesoes pre-invasives em 
invasivas e de lentidão dessa transformação. (Gráfico I). 
(31 69 7: 9: 4: 12›'14› 159 159 179 189 19a425)° 

72.3. CQNTEXO HORMONAL 
Os argumentos são numerosos e permitem avançar que o 

A . h . cancer da vulva se desenvolve num contexto hlpoestrogenzco. A 
pivrämiae das iâàúes evoca já este hipótese. mrepaz-¬:ziçä'¿› das 

omwczm` no 

_ _' 0 - 24 428.160 

IMDE irrôrlmo DE cmvcm
A 

¡ 

MULHERES . DA VULVA' golo Ursa; 
No

z
I 

25.- 34 170.238 1/24.315 

'tas-zzm 1É4.1o9 1/246.163 1/ 4.435 

} 

45 ~ 54 153.852 1/ 17.426 1/ 2.815 

55 - 64 121.445 1/ 19.179 1/ 1.868 

65 ~ 74 83.105 1/ 7.173 1/ 2.886
¡ 

75 - 34 32.856 1/ 6.571 1/ 4.107
t 

l 
85 - 94 mole 1/ 12.030 1/12.030 

|95e+ 81 m1/ 243 
8 _ 

TABELA I - Freouëneia anuei de câncer vulvar e servico- 
uteríno. (Ano 1951 - região nordeste da In- 
glaterra - S. Way). (9). 
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doentes em função da sua idade "fisiolãgica" a confirma: as for- ; 1 _ ,. mas pre-menopausicas não representam nunca mais de 20% dos ca- 
sos (Ê nulo ou vizinho de zero em numerosas estatísticas). 

O complexo "menarca tardia-menopausa precoce" que se 
tem como sintomático de um hipoovãrio se encontra com uma fre~ 
quëncia maior nas mulheres com câncer vulvar que na população 
normal. Os números do Centro Anticanceroso de Lyon falam de ... 
5l,¢% de puberdades tardias e de 25,1% de menopausas precoces - 
graficos II e III -. Ievando-se em conta a relativa imprecisão 
dos dados clínicos e das divergências que existem em sua inter - 
pretação e no total difícil de sustentar este argumento. 

A relativa frequência do câncer vulvar aparecendo na 
mulher castrada constitui um argumento mais s5lido (25). às esta 
tísticas comportam casos anãlogos. Discute-se o papel canceríge- 
no das radiaçšes ionizantes (este mecanismo aparece como absolu- 
tamente incontestável nos casos onde existe uma lesão pre-invasi 

_ 

- O argumento mais decisivo em favor do papel da hipo~ 
estrogenia 5 de ordem anatãmica: como se vera adiante um número 
importante de câncer vulvar se acompanha de lesães distrofioas 
que são, na imensa maioria dos casos de natureza hipoestrogënioa 
(3: 4a 59 79 99 12: 14›¶159 159 179 18: 199 249 25)' " 

2.4. FÉIQBESWBBEDISPONENTES - 

~ > A menopausa e acompanhada, apes um periodo de tempo 
variável, por invclução fisiologica do tecido vulvar. Os labios 

69.¬
I 

¡ z 

~a of

I 

só ~8

i 

.1 

_ À., 
12 

..í..;í_.4ÉÊn|||||IIII|IIIl í 

À 

IIIIIIIII . 
i 

2+ cal - 41 44ii5i 54 .1~ 4.* ?1'd7; dez 8. 
25 ao as 40 45 50~ 55 se 65 19 15 80 85 90 

IDADES 
GRÁFICO I: Idade das doentes. (Serie do Centro Anticanceroso de 

Iwon - Centro Léon Berard) (9). _
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se contraem e perdem a elasticidade, o clitöris torna-se pequeno e 
o epitélio da mucosa e tegumento torna-se duro e pálido e, ate, se 
oo e rugoso. O tecido conetivo sub-epitelial atrofia~se e desen- 
volve-se fibrose. Quando são fortemente marcadas e envolvendo os 
tecidos do derma e o oonetivo superficial, tais mudanças são desiã 
nadas como craurose. O decréscimo de estrogënio na pos-menopausa e 
o mais provável fator etiologioo da craurose, embora outros fato- 
res locais estejam, sem dúvida, implicados. A craurose raramente_§ 
companha a menopausa artificial produzida pela ooforectomia. 

2.4.1. Leucoglasia ` 

Í .

- 

' 

(Esta lesão, bem como a craurose, por serem con- 
- 

_ ~ Q _ N sideradas mais lesoes pre-cancerosas que fatores predisponentessao 
1 I ' A '“ › estudadas mais adiante com as demais lesoes pre-cancerosas). 

20402 ` 

K 

I

H 

. Trauma 

ü 

' O trauma, na forma de golpes sobre a região vul- 
var, não aparece como fator predisponente..Ápenas 5 ulheres numa 
serie de 560 tinham trauma comprovado na região vulvar, tendo este 
ocorrido de 2 a 24 meses antes do início de carcinoma. (Eflsmyr 15) 

2.4.3. Sífilis e outras doenças veëreas. - 

Não ha indicação de que haja uma maior signifi - 
cãncia~etiol5gica ligada as doenças venereas. Green et col (16) rg latam que=4§2% dos seus casos tinham testes sorolãgieos positivos 
para sífilis, muitos dos quais em mulheres jovens com tumores de 
rápido crescimento. Iengfelt-Andersen (21) encontrou sífilis em

S 
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IDÀDE DA MEKÀRCÀ 
- GRÁFICO II - Centro dñticanceroso de Lyon. (9) 
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1,2% das mulheres que estudou. Os carcinomas das mulheres com 
histõria de doença venërea não diferem apreciavelmente na rar 
pidez de crescimento dos das outras. 

` C dil ' d 2e4o4-0 c
` on oma aoumina o. 

« 

' 
Parece ser um fator etiolôgieo. Edsmyr (15) 

inclui na sua serie 4 casos verificados que sofreram transfer 
mação maligna. 

« 2.4.5. Pagilomas. 
› 

A

_ 

in série de Easmr (15) inclui 14 pacientes 
(2,4%) com papilomas vulvares típicos que se desenvolveram em 
carcinoma. Os papilomas estiveram presentes de 1 a 30 anos an 
tes do advento do câncer. 

2.4.6. Diabetes Mellitus. 
' 

Numerosos autores consideram esta doença cg 
mo sendo um fator ponderavel predispondo ao carcinoma da re- 
gião vulvar. Green et col (16) dšo_8,8% de associação em sua 
pesquisa. Langfelt-Andersen (21), 2,4% e Stenning et col (32) 
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2%. 
'V 

V

` 

~ 

' 

~ 
f Sessenta mulheres na serie de Edsmyr (15) ti- 

nham¬na,vdas quais 5 tomavam insulina. Todas as pacientes, com 
excessão de duas, tinham uma historia de prurido e no exame fí- 
sico leucoplasia da região vulvar. '

A 

7* Quando-ha um longo passado de prurido e "a 
forteriori" quando lesães diabëticas são encontradas nas vizi - 
nhanças do câncer, explica-se a associação por causas locais. 
Mas quando elas estão-ausentes e. em particular, nos casos onde 
a doença sô tem tradução laboratorial (estados pre-diabéticos), 
evooa~se, como no caso da associação obesidade-hipertensão cb- 
servado com frequëncia. o papel de um estado dis-hormonal com- 
plexo. ' 

V) 

“- ' 

2.4.7¢ Efizema, outras doenças da pele, alergia. 
Varios sintomas alérgicos ou doenças_da pele 

foram notadas por Edsmyr (15) num total de 22 casos da serie - 
3,9%. Duas tinham psoríase, seis, sintomas asmáticos de variada 
intensidade e ll; eczema. 

V2.4.8. Anemia perniciosa. sÍndrome_de_Plummer-Vinson e 
anemia secundária grave. 

V 

Parece plausível aceitar que a anemia de qual 
quer grau reduz a resistência geral da membrana mucosa da re - 
gião vulvar e isto predispãe Ã leucoplasia e craurose. 
” ° 

V 
A serie de Edsmyr (15) inclui no total 19 mu- 

lhres (3,4%) com algum tipo de anemia severa. Seis pacientes ti 
them uma historia tipica de sindrome de Plummer-Vinson. 10 ane- 
mia pernicicsa verificada e 3 anemia secundaria grave devido a 
transfusäes sangufneas_que foram feitas em variados periodos ag 
tes do inicio do tumor.

` 

2.4.9. §esordens_5inecol6gicas. 
Outras afecçães ginecolõgicas podem preceder 

o desenvolvimento do carcinoma vulvar,e estas incluemz' miomas, ›. . - 

. ›. . varios tipos de prolapsos, cistos do ovario, rupturas uterinas, 
31200 

4 p 

2040100 'I l Herediariedade. 

A literatura disponível sobre carcinoma de 
vulva não contêm referências ã predisposição hereditária. Eñs- 
myr (15) menciona que 61 (l0,9%) dos pacientes de sua serie ti- 
nham uma histôria familiar de carcinoma. 
(3; 4; 6;1;~9;z 12; 15, 16; 11; 18, 19, 21; 25, 32). 

3. *famosas múzmrms ' 

A associação de um câncer de vulva com um tu» 
z 'V l u mor maligno de outra localizaçao e uma eventualidade remarcada- 
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mente frequente. Hansen e Collins (19) relataram ll casos numa 
estatística de 105 tumores de vulva. Green et col (16) tiveram 
uma incidência de 13,5% de tumores multiplos em suas series, 25 

. 
' 

' " z 

cluindo 4;2% com o de mamas e 2% com o do endometrio. 
› _ 

Taussig (33) relatou que 6,4% dos carcinomas vulva- 
res ocorriam em mulheres que tinham câncer em outra parte do 
corpo, mais frequentemente nas mamas, uretra, cabeça e regiao 
do nariz e colo. 

' 

.

' 

* Edsmyr (15) encontrou tumores malignos mâltiplos em 
37 pacientes (de uma serie de 560), isto e, 6,6,%; tais tumores 
foram: 

câncer de mama ~ 8 pacientes; 
câncer do ovário - 2 pacientes; 
leiomiosarcoma da vagina - 1 paciente; 
carcinoma cervical - 4 pacientes; 
sarcoma da cfitis da vulva - 1 paciente; * 

carcinoma maxilar - 2 pacientes; 
câncer tonsilar - l paciente; 
câncer de gengivas - 1 paciente; - 

fibromixosarcoma fio palato duro - l paciente. 

Esta incidência ê cerca de duas vezes mais alta que 
a expectativa normal (3,l%) de combinação de dois tipos de cân- 
Oëro f 

"' 

(3, 4: 5, 7, 9, 12, 15» 15: 17, 13; 19› 25› 33)- 

4. nsõs Pafiêcnncsaosàs.
. 

Como se viu na parte consagrada aos tumores benignos 
da vulva, alguns deles eram susceptíveis de degenerarem: É o 

caso dos papilomas, dos condilomas acuminados, dos tumores epi- 
dermicos e mesmo de certos tumores conjuntivos. Trata-se de u» 
ma eventualidade exepcional que intervém muito pouco afinal na 
histogënese do câncer vulvar, mas que deve ser conhecida nas in 
dicaçães terapêuticas dos tumores benígnos. 

É igualmente clássico menziónzr a possibiliâaae de 
O Ê 

lesães neoplšsicas se instalarem sobre estados inflamatorioscro- 
' f 

nicos ou cicatriciais: cancros sifiliticos, cicatrizes de Bar~l 

tholinite e mesmo lesoes da esquistossomose nos paises de ende- 
mia. É uma eventualidade ainda mais rara. 

Na realidade quando se fala em lesães pre-cancerosas 
vulvares pensa-se bem mais em um conjunto de estados patologi - 
cos que se tende atualmente a agrupar sob o nome de "distrofias 
vulvares crônicas." H 

4.1, cnassrricâção anímosofciipxsi nas Dísmaorxàs VULVARES 
caõnioas i f 
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A vulvite atrõfica ou atrofia vulvar seil se situa no -v '› ‹ ' 

limite entre o normal e o patologico, no sentido em que 5 geralmen 
. *. 1' . te assintomatioa e e observada em graus diversos com uma frequên - 

cia muito elevada e tanto mais grave quanto mais distante da meno- .f- ... 4 - f. 
pausa. O orifioio vulvar diminui; o relevo dos grandes labios e 
das ninfas se esfaga; a mucosa torna-se seca (mas conserva a sua 
elasticidade). 

A craurose da vlva. A atresia ofificial e a atrofia 
das diversas formaçëes vulvares são mais marcantes que na vulvite 
senil, mas a diferença essencial esta na infiltração esolerosante, 
que tira toda elasticidade da mucosa. Distinguem-se duas formas: a 
craurose vermelha, em que a região vestibular toma uma cor amarehg 
da (enquanto a periferia mais grossa É vermelha e com telangiecta- 
sias disseminadas) e a craurose branca em que o total da região 

. , _
~ 

esta uniformemente infiltrada e branca (a coloraçao branca podeser 
devida ainda a um processo leucoplasico ou leucoqueratôsico conju- IQ gado que da as lesães um aspecto rugoso que a craurose pura^ nunca 
possui e que deve ser tomada como complicação). 

O líquen esclero-atrõfico que pode ser observado em 
qualquer ponto do revestimento cutâneo da, ao nivel da região vul- 
var, um aspecto muito prõximo do da craurose branca. Inicia e pre- 
domina na periferia; pode ser intenso sem provocar o estreitamento 
orificial, não provoca ou o faz pouco a atrofia dos pequenos e 

grandes lábios; passa com frequência para as zonas cutâneas poste- 
riores e se associa muitas vezes ã lesges tipicas do escleroliquen 
cutâneo das pregas gênito-crurais em particular. 

V 

A leucoplasia se apresenta como manchas brancas discre- 
tas, pouco salientes, na superficie da mucosa. Os achados micros- 
cõpioos em tais zonas variam consideravelmente em diferentes ca- 
sos. A lesão pode aparecer como uma area bem demarcada de espessa 
mento e queratinização do epitélio com inflamação crönica do estrg 
ma subjacente. Em outros casos, entretanto, a leucoplasia mostra 
diminuição do epitélio com fibrose e diminuição da vasculatura do 
estroma subjacente e É difusamente demarcada do tecido são que a 
rodeia. Usualmente a superficie afetada exibe uma mudança local do 
epitélio superficial. Clinicamente, a brancura da placa pode ser 
devida seja ao espessamento epitelial e hiperqueratose, ou ã dimi- 
nuição do epitélio revelando um estroma subjacente fibrëtico e deã 
vascularizado; por outra, uma lesão carcinomatosa primaria pode 
ser a responsavel.

A 

Na opinião de alguns autores a leucoplasie ocorre numa 
, 0 u u I vulva que e atroficamente modificada, e difere da craurose verda - 

. ,. . › . . 

deira pelo :ato de a.1eucoplasia ser secundaria a um processo in- 
flamatãrio mais do que a uma modificação involucional. Outros af 
firmam que leuooplasia e craurose são meramente estágios diferem - 
tes do mesmo processo - a dermatite crönica da vulva. De acordo 
ainda com outra escola a diferença entre leucoplasia e craurose É 
meramente uma questão de localização, a craurose sendo confinada 
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5 mucosa dos lábios menores e a leucoplasia envolvendo outras partes 
da mucosa vulvar. É distinguir distinguir entre os dois tipos de le- 
sães pela inspeção fisica. 

É conhecido que a leucoplasia ocorre muitos anos antes de 
se desenvolver câncer na vulva. Esta leucoplasia pode aparecer =nu- 

ma vulva com lesães craurõticas (22). ¬

4 

Uma grande proporção de mulheres com carcinoma de vulva 
tem uma longa histëria de prurido e secura da pelo da e ao redor da 
região vulvar. stas lesães podem ser endõcrinas por natureza,z e 
seu aparecimento coincide com a menopausa ou a segue imediatamente. 
d idade media dos pacientes com lesões leucoplãsicas está em torno 
de 55 anos, que 5 5 anos menos que-a idade média do diagnostico do 
tumÓI'o ' '

. 

G sintoma subjetivo deste tipo de lesão vulvar É precisa- 
mente o persistente prurido. 

Em 1959, Stenning et col (32) relataram uma investigação 
de 78 casos. Apös cuidadosa reconstituição da histãria, assim como 
dos exames fisicos; hematolôgicos, bioquímicos, bacteriolõgicos e 
sorolãgicos, as causas do prurido foram relacionadas como sendo: mo- 
nilíase,ATrichomonas vaginalis, Diabetes mellitus, aoloridria, evita 
minose B, tinea cruris, alergia a drogas, intertrigo, verrugas vul- 
vares§ fatores psicogênicos, neurodermatite, psoríase e dermatitepmr 
radiação. O prurido devido ã Trichomonas vaginalis, vaginite, vulvo- 
vaginite micãtica e vulvite diabética alcançam cerca de 60% dos ca - 
SOSo i

' 

Em geral, entretanto, 5 encontrado que o câncer vem prece 
dido de craurose. * ' W 

, 

Green et col (16) relatam uma porcentagem de 58% de leucg 
plasia demonstršvel nas suas series de carcinoma vulvar. Stenning et 
col (32) encontraram a leucoplasia em 74% de 52 pacientes. 

Assim a leucoplasia frequentemente leva ao carcinoma na 
região vulvar, e É muito mais maligna nesta area do que na cavidade 
oral, onde o carcinoma que sucede ä leucoplasia e rara. Pela coçadu 
ra frequente da regiãozvulvar-para'acalmar o prurido as pacientes 
causam escoriaçães que se tornam infectadas e contribuem para o de- 
senvolvimento de leucoplasia. Devido ã inflamaçao crônica a louco - 
plasía persiste e aumenta o perigo da transformação maligna. 

Em uma s5rie.de 560 mulheres, a biopsia revelou leucopla- 
siaee eritroplasia em 33%, antecedendo o diagnõstico do tumor e 
53,6% tinham uma histõria de prurido por variados periodos. 
(3›4›5›7› 12: 15, 15a 17: 18: 19» 22: 25» 32)- 

4.2. nscarçãopsxsmoióeica nas nismsopias vopvaessmcnôtrcàs 
~ ' 

Eistologicamente, as lesoes se reduzem a dois tipos esqug 
maticos: 
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' - as lesães atrôficas que correspondem ã vulvite senil, 
ã craurose e ao líquen, têm quatro características*essenciaisz a~ 
trofia epitelial que se faz essencialmente as custas dos corpos mg 
oosos; hiperqueratose ortoqueratinica; escleose hialina do derma 
superficial que 5 praticamente desprovido de elementos celulares e 
de fibras elásticas; infiltrado linfocitario subjacente em camadas 
horizontais. (9)¿ 

V _ 

~ as lesöes hipertrãficas que correspondem as diversas 
leucoplasias são caracterizadas essencialmente pela hipertrofia do 
epitélio (hiperacantose ou aumento do nfimero de camadas celulares 
e papilomatose ou alongamento das papilas) e pelo aparecimento em 
seu seio de uma camada granulosa e em eua~superf{cíe de uma camada 
cšrnea ortoqueratinica espessa e continua. A infiltração-inflamatá 
ria dérmica_ê mais ou menos importante. (9). 
(3, 4, 6, 1, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 25)- 

4.3. moâarm msuvrsémosms mvmskmêmqcis 
O hipoestrogênio constitui o fator patogënico comum a 

todas as distrofias vulvares cränicas. Mas ele não resume toda a 
etiologia dessas afecçães. Sabefise, com efeito, que podem ser en- 
contradas (o líquen esclero-atrõfico mais que as outras) nas mu- 
lheres não em menopausa. 

u 

As condições locais que envolvem a região vulvar (ca- 
lor, umidade, falta de aeração) têm um papel importante. 

,.., 
Q 

O prurído que Â o sintoma comum a todas as distrofiaspg 
de adquirir em certos casos a significação de umeverdadeiro fator 

4; , _ ø › , patogenioo. Assim e quando apos um longo periodo de prurido essen- 
cial aparece uma distrofia, ou quando uma leucoplasia se instala_a 
pšs varios anos sobre uma craurose inicialmente pura. 
(39 4! 69 79 99 12! 169 179 189 19! 25)' ' 

4.4. Evowqão nas DIsmRor1as_ ;v_UL3mRms caômeis
A 

É comumente aceito que as distrofias degeneram de mano; 
ra acentuada. A estatistica de Taussig (33), onde se revela para 
l55 casos de câncer 46% de leucoplasia e 13% de craurose, 5.a mais 
clássica e a mais incisiva: o autor deduzia que o câncer era prece 
dido de uma leucoplasia cerca de uma vez sobre duas; e que uma mu- 
lher atacada de leucoplasia tinha uma oportunidade sobre duas de 
desenvolver um câncer nos 10 anos seguintes. 

Mas ha uma discordância posterior completa entre as 
frequências da associação distrofia-câncer no espaço e no tempo. 
Esta discordância sã poderia ser explicada de uma fora: a maior; 
a das distrofias que se encontram nas vizinhanças de um câncer se 
desenvolveram ao mesmo tempo que ele. Mas resta ainda queres le- 
s5es distrãficas podem degenerar, e o ponto essencial para o mëdi~ 
oo é de saber quais são os sinais que anunciariam esta degeneres - 
À . C6IlC13zø 
M 

É geralmente aceito que as lesëes hipertrõficas são as 
ø O I . unicas susceptíveis de degenerar. 
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o prognóstico hiatolëgieo ê difícil ae estabelecer 
por duas razöes: . 

- não se tem nunca a certeza de que a biopsia foi 
feita no local mais perigoso. Deve-se por isso praticar sem- 
pre uma biopsia ao menos quadrangular; ' 

« - a interpretação dos cortes ë dificil: não se po- 
de, como para as displasias do epitélio cervico-uterino. se 
basear na profundidade de penetração do epitélio pelas cëlu - 
las indiferenciadas. 

_ 

~ Novak (27) atribui um grande valor aos sinais de 
dismaturidade (imagens de maturação acelerada ou aspecto ima- 
turo bizarro) observados nas papilas que o epitélio envia pa- 
ra a profundidade. O mesmo autor classifica a lesoes em duas 
categoria: o grau I corresponde as hiperqueratoses moderadas 
acompanhadas duma hiperacantose regular sem distorsão da ba- 
sal e sem reação inflamatõria no estroma; o grau II compreen- 
de todos os casos onde a hiperqueratose e importante e a hi- 
peraoantose irregular, sobretudo ao nivel das papilas, e acom 
panhadas de uma distorção da basal com colagenizaçšo do estrq 
ma e reação inflamatõria marcada. 
(3, 4, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 27). 

4.5. UNIDADE ÊÊÊÚBISTROFIÀS VUEVÃRES CRÔNICâS 

Ressalta-se claramente das considerações histolãgi 
cas e patogënioas expostas que os diversos aspectos anatomo - 
clínicos ëfiscritos correspondem a uma mesma entidade: viu-se 
que eles podiam se suceder no tempo; podem igualmente coexis- 
tir na mesma doente e se vê muitas vezes placas hipertrõficas 
vizinhas de lesšes distroficas. 

' "A unidade das diversas formas de distrofias vulva 
res se faz finalmente sobretudo em sua evoluçaoz considerou - 
se por muito tempo que s5 as les3es_hipertr5ficas eram pre- 
oancerosas. As lesoes atroficas têm, no entanto, uma evolu - 
ção igual. Ese potencial evolutivo pode evidentemente se ex- 
plicar por uma coexistência ignorada de uma lesãa hipertrëfi- 
ca; os estudos histoquimicos recentes demonstraram na realida 
de que as lesães atroficas eram dotadas de uma atividade mui- 
to superior ã normal. As_medidas de Clark apâs a injeção IV 
de P32 revelaram que o aumento da radioatividade nos territo- 
rios atingidos por líquen esolero-atrõfico era bem prõximo da 
quele observado no câncer "in situ". Assim, ao inves de afir- 
mar que sc as lesãesu hipertrõficas são susceptíveis de degeë 
nerar, seria mais realista de dizer que as distrofias passam, 
durante a caminhada para a degeneração maligna, por uma fase 
hipertrôfica." (M. nargene e D. Dargent) (9). - 

(3, 4, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 25). 

5. âuiromzà Pâmotocxci 
d 

Se bem as discussões sobre o assunto não estarwmde 
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finitivamente encerradas, descrevem-se atualmente duas formas 
distintas de câncer vulvar: o "in situ" e o invasivo. 

* 

5.1. o cimcímz "IN srm". 
` " 

É considerado como muito raro. Barclay (3) observa 
entretanto, um câncer intra-epitelial para cada 4 invasivos e 
o numeros de Collins (6, 7) são comparãveis. 

t Macroscõpicamente o aspecto das lesães 5 bastante 
variado. 

No lado cutâneo da regiäovulvar as lesëes são idën 
ticas šs_observšveis em outros pontos do organismo: placas 
discoides bem limitadas, ligeiramente salientes, cuja superfií 
oie pode ficar escamosa e se recobrir de crostras e em certos 
casos (ou em certos pontos de um mesmo caso) tomar um aspecto 
verrucoso ou eczematiforme ou ainda, psoriatiforme. 

No lado muooso o aspecto classico É c da eritrcpla 
sia de Queyrat: placas policiclicas de tordos nitidos, colora 
ção avermelhada e aspecto aveludado; mas pode-se observar i~ 
gualmente aspectos leucoplãsicos, Nerrucosos, ulcerados, ede- 
matosos, vegetantes, etc- 

. O que mais caracteriza, de fato, o aspecto macros- 
, 1 u c copico do câncer "in situ", tanto do lado cutâneo quanto do 

mucoso da região vulvar 5 o seu grande polimorfismo. ' 

« 

A 
Hicroscâpicamente podem ser encontrados trës`gran 

des tipos de lesãesz .
“ 

1. O aspecto classiflo do câncer "in situ? tal como 
se observa ao nível do colo uterino 6 aqui relavivamente raro 
O traço mais característico ë o desaparecimento da estratifi~ 
cação normal do epitélio pavimentoso que se torna constituido 
em toda a sua espessura de celulas indiferenciadas sem orien- 
tação precisa ou com orientação vertical; 

‹ 2. A doença de Bowen constitui a forma mais fre- 
quente. O aspecto histolôgicc ê sempre muito caracteristico§a 
lesão inicia bruscamente e esta nitidamente separada das zo- 
nas normais. O epitélio torna-se mais ou menos espessado (hi- 
peracantose ou hiperqueratose para ou ortoqueratinica). Seus 
corpos mucosos tomam um aspecto muito particular que foi deng 
minado de poiquilocarinose: as celulas ai são mais numerosas 
que normalmente, perdem sua orientação horizontal e apresen - 
tam notáveis diferenças de tamanho tanto no que concerne seus 
nucleos quanto_seu citoplasma; as mitoses são numerosas e a 
basofilia acentuada. As celulas disqueratinicas (ou corpos re 
dondos) que se teve por muito tempo como caracteristicas da 
doença não são em absoluto constantes: trata-se de elementos 
celulares cuja membrana É queratinizada e cujo nucleo esta si 
tuado no meio de um espaço claro. A lesão pode estender-se pa 
ra os folículos pilosos (mas não deve por isso ser considera- 
da invasiva). Acompanha-se sempre de uma infiltraçao do derme 
superficial por elementos linfocitarios; (1). - 
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3. A doença de Paget 5 a mais rara forma de câncer "in 
situ". O epitélio (quer se trate do de cobertura ou do que reves- 
te os folículos pilosos) É invadido por grandes celulas com oito- 
plasma claro comportando granulaçães que são coloridas pelo PAS e 
mucicarmim.'Esses_e1ementos predominam nas vizinhanças da camada 
basal. Podem se agrupar em conjuntos mais ou menos grandulifcrmes 

Esta longe de existir um acordo sobre a natureza real- 
. Ô ~ z " ' « Í mente maligna dos canceres “in situ e sobre o carater obrigato - 

rio de sua transformação em cânceres invasivos (ou de uma passa - 
gem obrigatãria pela fase pre-invasiva para chegar a invasiva). 

,. 

~ No entanto, foram feitas observaçães numerosas e indie 
cutiveis. A coexistência numa mesma doente de lesöes "in situ" e 
de invasivas e relativamente frequente. A diferença de idade en- 
tre as doentes portadoras do "in situ" e as com o invasivo consti 
tui um argumento importante. Mas o que não deixa de impressionar 
É a frequência muito.baixa do câncer "in situ", que devia teorica 
mente ser encontrado tão frequentemente, senão mais que o invasi- 
vo, e não se pode levar essa diferença ã conta da insuficiënciade 
diagnõstico, mais lãgico É admitir que o câncer "in situ" sã re- 
presente o estado inicial de alguns dos cânceres vulvares e não 
da totalidade. E e indiscutível que um grande nfimero de cânceres 
"in situ" restam indefinidamente intra-epiteliais. “ 

u ' 

Alguns autores consideram os cânceres "insitu" como 
estados para-neoplasicos e não pre-neoplasicos. Esta hipãtese não 
explica entretanto a totalidade dos fenômenos observados e deve - 
se admitir que o câncer "in situ", seja^qual for a sua forma his- 
tolôgica, ë um estado autônomo que pode permanecer estaoionário 
por muito tempo ou mesmo indefinidadmente, mas que 5 susceptível 
de se transformar em um câncer invasivo autêntico. Os cânceres 
invasivos que iniciam por uma fase intra-epitelial não represen- 
tam senão uma porção relativamente reduzida e seriam caracteriza 
dos por uma maligidade atenuada. (Abell e Gosling) (1). 
(3, 4, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 25). 

5.2; o cinema Irvàsivo › 

q 
Os cânceres invasivos da vulva são, na sua imensa mai 

, A _ N cria, canceres pavimentosos (85 a 95%). As outras formas sao ra- 
ras senao exepcionais (base-celular, adenocarcinoma, melanocarci 
noma e sarcoma). (Tabela II). 

5.2.1. O Q§ncer_pavimentoso. 

a) Estudo Macroscõpico 

ll Topografia da lesão inicial: a topografiada 
lesão inicial É estimada praticamente da mesma maneira por todos 
os autores. A estatistica do Centro Anticanceroso de Iyon mostra 
que o grande lábio e a localização mais frequente. (Tabela III). 
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Nfimmno 
MP0 DE CÃNCER DE 

' ~ emws 

Espino-celular 210 

Pavímentoso não espinoÂcelular` 44 
| 

- 

_ 

e

. 

Glandulares 7 

I 
Bàso-celulares 

, 7 

I 
Melanocarcinomas 6 

I 
Sarcomas . 5

4 

Caroinomas indiferenciados › 20 
TABELA II: Classificação histolõgica dos cânceres vulvares 

. (Centro Anticanceroso de Lyon) (9). 

Taussig (33) classificou seu grupo de 155 casos - como 
segue: ' 

' 

- 

' 

. 

' " 
.

' 

Lábios 104 67,1% 
‹ Região vestibular 

, 11 7,1 % ' 

Região periuretral .......... 12 .... 7,7 %' 
c1ãzza›.z1e_âe Bâztholin 9 5,8 9%' 

IOOIOOOOOUOOOOOOOOIO ` 

2 0000 % 
Eäsmyr (15) em sua serie classifica~os: 
Lábios 84,1% 
clitâris 40,9% " 
Comissura posteriof ......... 16,6 % 

_ 
vagina 15,9%. 
uretra 11,4% 
Septo reto-vagihal .......... 7,1 % 
.Comissura anterior .......... 6,3 % 
Ešfincfier anal cocooooooøoooo l6,3 % 
Diána de nota era alta incidência da invasão cancerosa 

na região.do clitoris. Deve-se ter em mente, entretanto, que os 
casos não são apenas de carcinoma primšrio_do clitõrisg muitos QQ 
les são primários de estrutiras contfguas ã região do clitõris e 
infíltraram este num'estãgio posterior. ' 

, _ _ 

2. ¿specto_epátomo-clÍnio9_da lesão }nioial: eg 
te pode ser, como em todos os pontos do organismo, exo ou endofí- 
tico. As observações do Centro Anticanceroso de Lyon parecem de- 

` 
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Locatrzàçäo na Lesão NÚMERO 
, 

DE 
o__ dar, ,, p_pe_o A _pÊ CA30S _ 

oDois labios pequenos 
Adenopatia -

J 

Pequeno e grande lábios esquerdo
p 

Não indicadas 
Pequeno e grande lábios direito \fi§d 

BJIU

N 

' p o vv 

F' 

h*\O 

Clitoris e grandes lábios
V 

Biópsia já feita
f 

Formas totais
¶ 

Pequeno lábio esquerdo
f 

Pequeno lábio direito Í 

oís grandes lábios
3 

clitéris 
p 

3.1 

z 
só 

Grande lábio esquerdo 
1 

74 
Grande lábio direito 

U 89 

14 
14 
14 

E=~#3$=â=$$3Ú==%2=:$$$=3$= IBfl=!ã$2$83=ã=="n33ä$ã'=3==ã$'.== 
eaennâ 111. Lo¢a11zaçä° aa lesão inicial (centre 

Anticanceroso de Lyon) (9). . 

monstrar uma predominância das lesães ulceradas, mas não se sabe ' ' Ê z . - . ate que ponto este carater esta sugeito a cautela para apreciar 
o modo de crescimento tumoral, sobretudo numa região como a vul- 
va onde a infecção associada Ê correntez .(Tabela IV) _, 

=ana=a====waua=mw====;=am==z====:=&x==n==áá=á=:======z= 
Aspecto Anátomo Clínico das lesões iniciais; Centro 
Antioanceroso de íyon. (9). " ' ' `* ' 

Ulceradas ...,.¢ee...........@«....«.¡.......... 82 
Úlcera vegetante ............................... “64 

50 
47 
32 
17 

Vegetante ...................................... 
Tumor nodular .................................. 
Infiltrante ,...,.,............................. 
Úlcera infiltrante .,........................... 
Biopsiadas ..................................... 

primitivaIOOOIÍOIOOOICOIOOCIIIOQÓOOI. 

4> 

bfllv 

~J 

ÓOIOOOOOÔOÍUOQOOOCOIIOOÍÓÚOÓOIOIOOOCIÓÔUÕ 
OOIIOO_OQOIQOOQOOQOIOOQ¶IOOOOOIOOIO 

TABELA IV. aspecto Anatomoclinico das lesoes iniciais 

' O medico pode encontrar dificuldades em localizar o 
local de formação do tumor, quando as pacientes não estão em ob- 
servação, antes que a neoplasia tenha invadido-outras partes da 
vulva. O aspecto ulcerado pode ir desde ulceraçoes superficiais 
a grandes crateras com infecção secundária e frequente envolvi - 
mento de grande porção da vulva e estruturas contíguas. ' 

Em muitos casos o tumor tende a mostrar crescimento 
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submucoso. A grande neoplasia superficial em geral torna-se ulce- 
rada e infectada. Quando a ulceração atingiu uma profundidade su- 
ficiente os vasos subjacentes podem sofrer erosão e inicia~se a 
hemorragia. . 

_

4 

30 « 

_ 
a) Loco-regional. Um primeiro ponto que deve 

ser sublinhado no que concerne ã extensão loco-regional É a gran- 
de frequência de lesães plurifocais, e esta plurifocalidade 5 e- 
vidente desde o exame clinico muitas vezes; mas aparece no exame 
histclôgico da peça de vulvectomia. 

Deve-se lembrar igualmente que o câncer esta frequente 
mente cercado de lesões distršficas ou cancerosas pre-invasivas f 
a frequência deste fenömeno 5 muito diversamente apreciado devido 
as definiçães admitidas e ao modo de apreciação. 

ao Estas duas noçoes fazem compreender que as classifica- 
ções estabelecidas em função da extensão loco-regional são bastan 
te falhas. . 

' 

b) linfática. Sabe-se que a região vulvar É 
uma verdadeira esponja linfática. Pode-se ter como certo que a eg 
tensão loco~regional se faz em grande parte por esta via linfáti- 
ca e que esta permeabilidade explica igualmente as lesães plurifg 
cais. Ela e essencialmente resphnsavel pela extensão ganglionar. 
A apreciação histológica sobre a frequência da invasão ganglionar 
por mais infinitamente precisa que seja. sobre a da clínica não 
esta menos sujeita a cautela e depende, em particular, bastanteda 
extensão que se deu a curagem ganglionar e_dos motivos pela qual 
foi feita (de principio ou de necessidade). A maioria das metasta 
ses ganglionares seencontra na região inguinal onde-esta situado 
o grande cruzamento da circulação linfática vulvar, mas as metas- 
tases podem igualmente se estabelecer nos gânglios ilico~pëlvicos 
seja qual for a sede da 1èsÃo`primitiva. Na estatistica de Col- 
lins (6, 7) encontra¿se para 22 casos de invasão ganglionar por 
metástases: ' ` ` ` ' 

Gãnglios iliacos eiternos LL... 2 casos; ` 

Gânglios iliacos`primitivos QL; 2 casos;_' 
Gânglios hipogastricos`.;...ll.`3'casos;`" 
Gãnglios obturadores .........1 6 casos; 
Gãnglios aõrticos ............. 2 casos; 

¬-o
. 

... 

Em 20 casos estas invasães aberrantes estavam acompa - 
nhadas de uma invasão inguinal, mas em 2 àasos eram isoladas. Não 
parece que a integridade do Gänglio de Cloquet (do anel femural) 
seja uma garantia absoluta da~ dos gânglios subjacentes. Na esta~ 
tistica de Collins (6, 7) este gänglio estava livre em 3 casoseg 
quanto os ilíacos pelvicos estavam invadidos. Ha uma correlaçãoní 
tida entre o volume do tumor e a frequência da invasão tumoral.

1 
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czâssm Númnno com ME- sam MÊ-
í 

os másmà - másmâ - * 

, ,~ sms › ss , 

ml 4 3 
`

1 

VT2 94 48 
' 

46
n 

T3 48 33 15 

T4 32 20 12 

Volume tumoral e invasão ganglionar. ' 

v . 

ÓBS: A anomalia para os T1 pode ser 
explicada pela insignificãnziáz' 
numérica desta categoria.” ' 

››

1 

cmsss - Núrmzo DE càsos.
É 

T1 _ 7 

T2 
V 

143 

T3 _ 
70 

T4 77 
‹= ‹ 

TX 9 

Extensão loco-regional da lesão 
inicial. z

` 

OBS: Tx = descrição insuficiente da,. _ 

lesão inicial.

\ 
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c) ggmatgšêniga. A disseminação a distân- 
cia por via hematogënica ë uma eventualidade relativamente rara 
e tardia na evolução do câncer da vulva. às metástases se loca- 
lizam essencialmente no fígado, baço e pulmão. 

d) Classificagão. Baseado nas considera- 
çães acima sobre a extensão do tumor vulvar, tentou-se diversas 
classificaçães. Em 1971 foi recomendado o uso da classificação 
proposta pelo "Cander Committee" da "International Federationof 
Gynecology and~Obstetrics" e que e a utilizada atualmente pela 
maioria dos autores. ~ 

A classificação leva em conta tanto a extensão do 
tumor primario quanto o estado dos linfonodos da região ingui - 
nal e a existência ou não de metástases. 

' 

O exame classificatârio deve ser, se possivel, feito 
sob anestesia. Consta de um exame fisico geral com palpação,in§ 
peção e o uso de instrumental necessario ao diagnostico clinico 
bem como radiografias pulmonares e do esqueleto. O estadiamen- 
to clinico não inclui achados cirúrgicos e patolõgicos e o esta 
dio no qual cada-caso É enquadrado durante o exame anterior ao 
tratamento não deve ser alterado subsequentemente. 

Classificação TNM dos Carcinomas da-Vulva 

T = šhaši pz1mâr1óf"* 
lí fill* 

T1 - tumor confinado a vulva com 2 cm ou menos de diâmetro 
maior; 2 W 

T2 - tumor confinado ã vulva com mais de 2 cm de diâmetro; 
» . . 

T3 - tumor de qualquer tamanho com expansão adjacente para a 
uretra, vagina, períneo ou anus; 

T4 - tumor de qualquer tamanho, infiltrando a mucosa da ben; 
l ga ou retal, incluindo a parte superior da mucosa da u- 

retra ou fixado ao osso. . 

'N = ldnfonodos regionais 

No ~ nenhum linfoncdo palpável; , 

Nl - nddulos palpaveis em qualquer das virilhas, não aumenta 
_ 

dos e mdveis (clinicamente não sugestiveis de neoplasia) 
N2 - Nodulos palpšveis em uma ou ambas as virilhas, aumenta- 

dos de tamanho, firmes e mõveis (clinicamente sugesti - 
veis de neoplasia). 

N3 ~ nódulos fixos ou ulcerados. 

M = Metastases Ã distância. 
Mo - sem metástases clinicas;

' 

Mla - Idnfonodos palpaveis na profundidade da pelve; 
Mlb - outras metástases a distância. ' ` 

d d d 

(seamdo mwphw) (14)
d 
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b) Estude mierúecõgico. 
Os cânceres pavimentosos da vulva são na imen- 

sa maioria dos casos carcinomas espino-celulares altamente dife- 
renciados. O tumor esta organizado em vastos grupos ou cordöes 
invadindo mais ou menos profundamente o estroma. Os desmossomas ~ .I . . ~ ,_ sao bem visiveis, as anomalias celulares nao sao.importantes, a 
razão nucleo-citoplasma esta pouco modificada, o pelomorfismo:u¿ 
clear É moderado, as mitoses são relativamente pouco numerosas. 
Os fenõmenos de queratinização são marcantes e revestem todos os 
tipos,'a formação de globos cõrneos 6 frequente. 

Os cânceres pouco diferenciados são raros. Dispostos 
em grupos de pequenas dimensães as células não são ligadas por 
nenhuma ponte intercelular e fazem prova de um grande grau de a- 
naplasia; os fenãmenos de queratinizaçšo estão ausentes e as mi- 
toses são numerosas. (12, 18). ' 

5.2.2. Formas particulares. 
» a) Q Çancer paso-celularz--É um tumor raro (2 a 3 

por cento) dos casos) e bastante particularizado (não deve .ser 
confundido com o carcinoma pavimentoso indiferenciado chamado as 
vezes erroneamente de epitelioma baso-celular das mucosas). ' 

Macroscõpicamente seu aspecto É bastante característi 
oo: encontra¬se de preferência na face cutânea dos grandes lã- 
bios e se apresenta geralmente como um nódulo de pquenas dimen - 
sães com um centro umbiliforme ou ulcerado. 

Microscopicamente todos os aspectos histolãgicos que 
se encontram em outras localizações da lesão podem ser vistos ao 
nivel da vulva. As celulas tumorais cujo aspecto É bastante seme 
lhante ao dascelulas que compõem a camada basal da epiderme es- 
tão organizadas em grupos ou em novelos com uma disposição em 
paliçada na periferia (tipo sãlido ou maciço). Em certos casos, 
se agrupam em paredes delimitando cavidades mais ou menos regu- 
lares; esta forma dita adenoide pode corresponder a uma degenera 
ção cilindromatosa do estroma que se encontra englobado pelos è- 
lementos epiteliomatosos. Pode-se encontrar igualmente aspectos 
foliculares com formações queratínicas no centro dos folículos. 

ø\ I . \ A sua histogenese e discutida. O ponto de partida do 
tumor parece estar nosanexos epidérmicos, ou seja, nas cêlulasda 
camada basal que tenham conservado sua fertilidade e sua pluripg 
tencialidade. 

A evolução É puramente local. A simples exerese-biop- 
sia 5 suficiente para parar definitivamente o seu crescimento.Os 
poucos casos conhecidos de evolução maligna parecem se explicar 
pela coexistência ignorada de um carcinoma pavimentoso associado 
(que não deve ser confundido com as hiperplasias epidermicas rea 
cionais das vizinhanças e que são de observação corrente). 
(12, 18).

_ 
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b) O Adenocarcinoma - o vulvar autêntico É ex~ 
tremamente raro (O,5 a 4% dos casos). Não deve ser confundido 
com c hidroadenoma papilífero que É benigno e com as formas_a 
denoides do câncer baso~celular que so possuem uma malignida- 
de local.” “ 

Nasce na Glândula de Bartholin (se bem que o câncer 
deste orgão, raro em si mesmo, seja frequentemente um pavimen 
toso), ou nas glândulas peri-uretrais de Skene, ou ainda nas 
glândulas apõcrinas ubiquitarias.da região vulvar. ' 

O adenocarcinoma tem uma gravidade igual ou mesmo su 
perior ã do câncer pavimentoso. Seria particularmente maislin 
fãfilo (Collins) (6, 7). A reputação de benígnidade que lhe 5 
dada e devido ao fato serem incorporados erroneamente ao gru~ 
po dos adenocarcinomas lesães que não fazem parte dele. 

vv Deve ser mencionado aqui as lesöes secundárias nao 
exepcionais que nascem num cancer do trato digestivo (reto em 
particular). (12, 18). 

c) O Melanocarcinoma - ocupa nas estatisticas 
dos cânceres vulvares um lugar restrito (de 2 a 5% dos casos) 
A estatística mais importante.ë a de Das Gupta e d'Urso com 
26 casos. (10). 

A frequencia da localização vulvar e bastante eleva 
da entretanto no grupo dos nevocarcinomas: 8% dos melanomas se 
desenvolveram na mulher ao nivel da vulva enquanto que o re - 
vestimenta cutâneo desta região so representa 1% da superfi - 
oie corporal total. 

Exepcional antes da puberdade É observado em segui- 
da em todas as idades. Situa~se em qualquer parte da vulva e 
tem, na maioria das vezes um aspecto polipoidei a cor negra 
caracteristica pode faltar. - 

Histolágicamente o agrupamento das celulas tumorais 
5, em geral, pseudo-epitelial (aspecto em tecas); pode ser 
pseudosarcomatosa ou endotelioide. A arquitetura de conjunto 
pode ser massiva ou difusa (pululamento de pequenas tecas si- 
tuadas na jução dermo-epitelial ou incluidas no epit§lio),n§ 
dulos mais ou menos pediculados separados por intervalo de mu 
cosas não tumorais. 

A evolução ê, em regra geral, gravíssima mas fre- 
quentemente imprevisível. (l2, 18). 

d) Os Sarcomas ~ são tão raros quanto variados. 
Os sarcomas botrioides são os unicos especificos (a vulva com 
a vagina ou o colo e o trigono vesical ê o sitio de eleição 
destes tumores). São observados quase exclusivamente na meni- 
na e na mulher muito idosa. Seu aspecto macroscõpico Ã fre- 
quentemente (mas não obrigatoriamente) evocador: vesículas 
translucidas comparáveis àquelas da mola hidatiforme. Bistolé 
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gicamente o tumor ê constituido de celulas estriadas, cuja dupla 
estriação permite as vezes afirmar sua origem raddomioblãsticaxa 
fogadas num estroma bastante edemaciado onde se encontram fre- 
quentemente abaixo do revestimento epitelial. 

Entre todas as outras variedades histolõgicas o fi~ 
_ _ I brosarcoma ê o mais frequente; do mesmo modo que o fibroma o e 

entre os conjuntivos benignos. 
- Os saroomas autênticos são-quase constantemente mor- 

tais. ' ' 

(3, 4, 6, 7, 12, 16, 17, 18,.19, 25). 

6. Esmuno ciínrco 

6.1. srnwonimoioclà 
' 

Os sintomas de alerta são variados. Podem incluir: 
prurido, ulceração (usualmente como resultado da intensa coçadu- 
ra), o desenvolvimento de um nãdulo, dor ao sentar, formigamentc 
na area vulvar, eczema, sintomas associados com a micção e fre- 
quentemente causados pelo contato da urina com areas ulceradas , 

hemorragias e corrimentos vulvares e vaginais. 

o estudo das observações feitas no centro Anticzncegg 
ro de Lyon mostra ofprurido~como o sintoma inicial (9): 

P1'1.11'id.0~ ........ó.' 
' Tumor ....›.....ó› 54 casos; 
Hemorragia.....àó› 29 casos; 
Dor .............ó 26 casos; 
Leucorreia .....;. 25

' 

98 casos; 

casos. 

Greene e Pomerance (17) encontraram que 25% de suas 
pacientes tinham prurido e uma proporção similar nõdulos na re- 
gião vulvar como sintomas iniciais. 

Langfelt-Andersen (2l)¿encontrou uma incidência de: 
Ulceraçães ou n5du1os~.ó.@z....z. 6657 % 
DOI' na regi-äø-vulvar ooooocoocooo % 

Ootooocøoooløooooo00000006 % 
0000uodoloootcuoiøtiiütib 

HemOI'rag.as oouooøooozoøooooouoöà 
Dificuldade no sentar ou andar .. 8,5 % 
Green e col. (16) numa serie totalizando~ tiveram a seguinte distribuiçao de sintomas: 
Massas resistentes na vulva... 

QOOIÕÇICIOOOOIOOOOÇOIO 
mSúria`áoooqocooooooooooooncí 
DÓÍ ooøoooinouooooooo¢boo¡o¡nÔ

\ 

U]-C9Í'a.ç8.Ó ouooooooooooooøooóóo 
Hem0rra.gia oooooooøocococoocoo 
Massa endurecida na~região~in~ 
guina-1 orocoooaçoooooooooöoofi 

Não reataram sintomas ........ 

114 
104 
79 
71 
67 
64 

19
4 

GaSOS 
C&SOS 
08308 
GaSOS 
CaSOS 
03993 

C&SOS 
CaSOS 

228 mulheres, 

50% 
õõfl 45›5 % 
060 
600 
086 
ooo 

Óoí 
IO. 

34,6 % 
31,1 % 
29,3 % 
28,1 % 

8,3 % 
1,7 %. 
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Edsmyr (15) numa serie de 560 mulheres encontrou o 
seguinte resultado: 

44,1 % - N6‹1zz1‹›; 
23,9 % - Ulceraçãog 
8,2 % - Pruriâo; 
5,2 % - Dor ao sentar; 
4,8 % - nigéria; 
4,3 % - Corrimento vaginal; 
2,5 % - Hemorragia; 
2,1 % - Dor vulvar; 
1,8 % - Prolapso uterino; ~ 

4,5 % - Nâdulos inguinais aumentados.
' 

Poucas mulheres relatam o prurido como o sintoma 
que as levou a procurar o medico. O prurido, etretanto, po- 
de ser-camuflado porlnõdulos secundários, por exemplo, ,ou 
uloeraçães dolorosas. Mas devido a ser o sintoma mais cons - 
tante em todas as estatisticas deve ser dada uma grande aten 
ção as ulheres afligidas de prurido vulvar, devendo o medi- 
co tratar o sintoma e mantë:las-em observação para qualquer 
lesão suspeita da região vulvar. 

Deve-se lembrar ainda que o prurido pode prece - 
der de muito tempo o aparecimento do câncer e mesmo da le - 
são pre-cancerosa o que lhe.dâ o valor de um verdadeiro fa- 
tor etiolãgioo. .e . 

Os prazos de evolução (o prazo entre o primeiro 
sintoma e a primeira consulta) são geralmente longos e ex- 
plicam o grau de extensão loco-regional avançado no qual se 
encontra a maioria das lesães quando do.primeiro exame. Viu- 
se na parte consagrada ã anatomia patológica o que se refe - 
ria ao aspecto anãtomo-clinico da lesão primitiva. O exame 
da região vulvar deve sempre ser acompanhada da palpação das 
regiães inguinais ã procura de uma adenopatia satelite. De- 
ve-se procurar também e com cuidado os sinais de uma metãsta 
S90 

. u 

Segundo as constatações classifica-se as lesões 
de acordo com os fatores TNM os quais permitem uma classifi- 
cação que embora sujeita a erro 5 a unica interessante. É 
perfeitamente inutil descrever as formas topogrãficas que 
não possuem nenhuma especificidade, nem anatõmica nem sinto- 
mátizzzz., nem evolutiva. (3, 4, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 25). 

. . .I __, 
. .¬ __ ` 

V 
~ «-‹ 6.2. Dimmósrico 

p 

-

‹ 

' 

6.2.1. Diagnãstico positivo e diferencial. 

m face de uma lesão tumoral exo ou endofiti- 
ca 0 diagnostico ë geralmente evidente. A bíopsia entretanto 
e rigorosamente indispensável se não se quizer correr o ris- 
co de aplicar um tratamento radical a uma tuberculosefulcera 
da ou a um cancro sifilitico. No caso particular,dos-tumores 
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negros esta biopsia deve ser uma verdadeira exerese em razão do 
risco de disseminação que implica o traumatismo local; se a le- 

"P , . ' z . » . sao e muito volumosa e preferível o exame citolõgico a biopsia- 
Em face de uma lesão de aparência distrãfica o problg 

ma ë muito mais dificil. Se a lesão 5 localizada É facil a biop- 
sia. Mas quando são, como É o caso frequente, disseminadas e po- 
limorfas, tem-se frequentes dificuldades em escolher o ponto .de 
onde tirar a amostra. Dois exames vêm facilitar o diagnostico: 

- a colposcopia que permite estudar em detalhe o epi- 
télio displasico e conduzir a biopsia para o ponto onde as anoma 
lias são mais pronunciadas; _ 

- a citologia que praticada, seja por raspagem das lg 
sães (com uma espátula de madeira), seja por aposição direta, da 
teoricamente uma ideia do conjunto do epitélio. 

À ambos os dois exames ê comum associar-se o teste do 
azul de toluidina que se tem mostrado eficaz.na determinação da M , . N O , , , 

I 

, 
` I extensao da modificaçao neoplasica epitelial: pincela-se as a- 

reas afetadas com uma solução de azul de toluidina a 1% que,f em 
seguida, É descolorida com uma solução de acido acëtico a 1%. As 
areas com tecidos neoplasicos não se desceram. ~ 

~ Se os exames citados forem negativos mesmo assim de- 
ve-se manter a paciente sob uma observação cuidadosa. 

. . * . . No caso em que a citologia e positiva enquanto que 
as amostras para biopsia são negativas, deve-se apãs a repetição 
dos exames citolõgicos por raspagem proceder a uma verdadeira' 
vulvectomia-biopsia. 

6-2-2» Jãiiaisflõstim cextcensšøq-.
` 

O problema crucial no diagnõstico da extensão do 
câncer_vulvar É o da apreciação da integridade dos gânglios sa- 
teliteso ` 

.. 

Clinicamente o estado dos gânglios ilico-pelvicos 
que se viu serem passíveis de invasão precoce, escapa a toda ex- " z - . . ~ ' ' . . ploraçao. O estado dos gânglios inguinais nao e facil de apreci- 
8.I'o '

- 

, - 

Radiologicamente pode-se obter maior porcentagem 
de estimativas corretas, mas deve-se ter em conta a frequência 
com que os gânglios inguinais e retrocrurais têm, fora de' qual- 
quer invasão metastatica um aspecto suspeito devido ao seu cons- 
tante envolvimento em processos infecciosos nos quais o pe É uma 
porta de entrada muito comum. 

6.2.3. Extensão loco-regional. ^

_ 

Viu-se que o cãncer›invasivo estava frequentemen- 
te rodeado de lesöes pre-invasivas. O conhecimento da extensão 
dessas lesões tem um papel importante na terapêutica. 
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6.3. Evgpggio. Pnocnósrxoo. 

A evolução espontânea do câncer vulvar resulta na morte 
que ë no mais das vezes devido a caquexia ou a complicaçães inter- 
correntes (infecciosas, respiratãrias, trombo-embolicas etc) que 
da generalização do tumor. Esta evolução se acompanha de penosos 
acidentes de compressão urinária ou retal exigindo a derivação, ve 
nosos e nervosos devido a extensão ao longo das pregas gënito-cru- 
rais e inguino-crurais que formam uma verdadeira corrente neoplasi 
ca envolvendo a base da coxa. 

_ ou 
As hemorragias e a infecção associada sao frequentes. 

O prognõstico ë dado essencialmente pelo volume tumoral 
e o estado dos gânglios satélites. A localização do tumor primiti 
vo não tem qualquer influência. A histologia sá tem um papel aces- 
sõrio, a não ser nos casos dos basaliomas, nevocarcinomas e dos 
saroømas. (3, 4, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 25).f 

1
. 

7. rnirimsrmo 

7.1. qonsinannçqfis canais j 

O tratamento do câncer da vulva tem três finalidades: 
- a erradicação da lesão;

' 

- - a erradicação de todas as lesães potencialmente malig 
nas frequentemente associadas; ' 

fl - a prevenção do risco de evolução por metástases gan - 
glionares. z 

Na tentativa de atingir estes três objetivos o tratamen 
to cirúrgico tem, no conjunto, um lugar preponderante. 

0 tratamento da lesã9qprimaria› porde ser feito por:vul 
vectomia total que 5 a operação de escolha para a exerese do cân- 
cer da vulva. (ll). ~ - 

De acordo com o tumor pode ser extendida a sacrificar 5 
ma parte do meato urinário e sua mucosa; ä mucosa e ao canal anal, 
impondo a colostomia definitiva; ä todo o' conduto fitero~vaginal , 

se a lesão alcançar os 2/3 superiores da vagina, com esvaziamento 
ganglionar ilico-pelvico; ir ate alcançar uma exenteração pélvica 
que pode ser considerada como o tratamento radical do câncer da 
vulva e cirurgia de ultimo recurso; ou estender a exerese ate o 
esqueleto pdbico, quando o câncer invadiu o osso. (ll). 

' Pode-se fazer cirurgias«menores como: simples excisãodo 
tumor ate a vulvectomia unilateral. Masfdeve-se ter em conta o pe- 
rigo das recidivas e a estatística de S. Way (9) mostrou que 3 en- 
tre 4 pacientes estão sujeitas a recidivas repetidas necessitando 
novas intervençöes. ' 

0 tratamento das lesões ganglionares pode ser feito por 
esvaziamento inguino-iliaco, que É a operação de escolha para a ou 
ragem ganglionar. 

_

-

â 

Pode ser limitado a uma curagem inguinal unilateral su 
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perficial ou mesmo profunda sem controle ilíaco, ou então esten- " ó n Q ‹ r der-se ate os.gângl1os laterais da aorta ou iliacos primitivos 
. . . . * . (caso estegam invadidos o prognõetico e sombrio). * 

z A vulvectomia em monobloco com a linfadenectomia É a 
combinação da vulvectomia total com o esvaziamento ganglionar bi lateral. 

7. 2. geocmzimmmos âcmnxomsm-ursos
K 

ou 
7. 2. l. Tratamento da lesao vulvag. 

* A multifocalidade possível das lesães, das qua- 
, ~ . O _ vv I _ is algumas sao ainda pre-cancerosas; a vascularizaçao precaria 
dos tecidos nos casos da vulvite atrdfica associada criam condi- 
çães desfavoráveis para o tratamento‹por radiaçães devido ao ris 
co de radionecroses bastante penosas. 

1 A roentgenterapia convencional e a radiumterapia ex - 
terna estão praticamente abandonadas.« 

q
A 

. A curiepuntura, por agulha de radium ou por fio deTan 
talio 182, pode dar uma radiação bastante homogênea se É aplica 
da em lesöes pequenas, finicas e bem limitadas; e-bastante hetero 
gênea em lesões difusas ou mdltiplas. Pode-se aplicã~la a um can 
cer pouco infiltrante das partes moles dos labios. É perigosa ao 
nível da fdrcula ou do clitõris. 

e A telecobaltoterapia oferece possibilidades interes- 
santes. Esta desaconselhada entretanto nos casos de vulvite atrá 
fica. As complicaçoes (uretrite e cistite) sao em geral faceis 
de controlar.

I A eletronterapia oferece, por suas caracteristicas já 
sicas, uma fãrmula bastante eficaz para as lesšes semisuperfíci- 
ais, a dose em profundidade decresce bruscamente e os riscos de 
necrose são minimos. ' 

. . z 

` 7.2.2. Tratamento dos_ganglios. 
A irradiação dos gângliosfconta com o favor de 

certos autores germãnicos e escandinavos. A telecobaltoterapía e 
a eletronterapia podem ter aqui uma boa indicação. Mas deve~se 
levar em conta a fragilidade da medula dessas mulheres, em ge ~ 
ral idosas, das doses importantes a distribuir se a parede 5 es- 
pessa, somando~se estas doses as aplicadas na vulva e regiao Ín- 
guino-crural, são dificilmente toleraveis epa cirurgia pareceser 
menos penosa. ' 

»

H 

z 1 

7.3. TRÀÊâMENT0 MEÊIQÂMENTÔÊQ-
_ 

A quimioterapia geral pode provocar retrocessos impor 
tantes no caso de formas difusas com linfangite (ciclofosfamidas 
e BFU em particular). ' 

~ A vitaminoterapia C, a estrogenioterapia continua e a 
aplicação local de entibiôticos podem ser um bom tratamento de 

o 

t 
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sustentação paliativo nos casos com persistência de vulvite e 
ulceraçoes. ~ 

7-4- TRAT&MUNT0 COMBINADQ r 

A irradiação complementar do triângulo-de Scape af 
pos a exerese das adenopatias metastãticas pode ser usada se 
o estado local e o geral o permitirem. 

- Alguns autores aconselham ainda, apos, o uso de 
quimioterapia regional. 

7.5.
Í 

7.5.1. Inílgëncia das dimensões do tumor. 
' A plurifocalidade possivel com focos ainda pré 

-cancerosos e se se leva em conta apenas a lesão principal, 
tem-se os seguintes resultados para sobrevida de 5 anos a ma 
is: 

AUTORES T1 
U 

*'¿ "T2 H", T3 
Í 

T4
É 

Kunhelt 
Merril 
Pilleron 
Verhaeghe 
Weghaupt 
Centre Léon Be- ' 

rard - 

41,4 % 
eo/28 
53 % 
33' % 
7o 76 

1/ 

3/9. 

30,6 7 

37 7» 

434% *5,'1%` 

35% '15 2%; 
1 

‹z\17 % .› 

Í 1493 % ” 391 % t 
\

‹ 

H I A 

o/2' 

-P 

O
O 

ÉÃ 

13 %`.2o% 
nn: 

segundo›M.Dargent)(9)fN( 

7.5.2. Influência da localizaçao das lesoes. 
fTodas as localizaçoes têm mais ou menos o mas 

mo prognõstico. A extensão ä vagina não mermite mais de 4% 
de sobrevida e ã uretra 12,5%. 

7.5.3- Influência .‹1.‹›. tipo. hirrsxorlâazep.
, 

cer baso-celular puro tem bom prognõstioo.
z 

7.5.4. Influência da;invasãopganglionar.. 

O melanocarcinoma 5 bastante maligno. O cân- 

Ê considerável. Se se aprecia as sobrevidasde 
5 anos em função da nomenclatura TNM sobre o plano histologi 
co as percentagens são: 

Autores Sem Metastases Com metástases 

Desaive 
Berven 
Cosbie 
Edsmyr 
Meigs - 

way (1949) 
Way (1954) 
Pílleron 4 

Verhaeghe 
Centre Léon Berard 

4

4 

\ L 

1

\

i 

60% 
80% 
-62% 
86% 
86 % 
77 % 
42% 
50% 
58% 

V 62 ãl 
lili? 

. 17 
â 

17 
29 

‹1 
34 

¿4 
47 

42 
18 
14 
17 

1
4 

,8 

% 
7% 

% 
75 

7%

% 

°/É

%
%
%/ 

(segundo M. Dargent)(9) 
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As adenopatias bilaterais são mais graves que as 
q ‹ u , u o unilaterais embora sega o seu carater superficial ou profun 

do que importa: 26% de sobrevida de mais de 5 anos para lo 

primeiro e de 3% ara o se do 130 ara a combinacão dos P gun a P . 

anis. (9), 6 ¡ 
¡- 

7.5.5. Influência da idade. 
ou Não conta senao para o risco operatoriog o 

O _ na , numero de mortes por infecçoes intercorrentes aumenta com 
a idade. 

7.5.6. influência ao :inn né tratanenfin, 

Bastante dificil de apreciar devido a que as 
estatisticas disponiveis não são conclusivas e tendem a ser 

' I 
melhoradas pelos autores tendo em vista o metodo de trata - 
mento empregado . 

Dois resultados podem, entretando, ser retidos: 
z ~ '

. 

l) a intervençao em monobloco da melhores resul- 
tados; 

2) a vulvectomia total sem esvaziamento ganglig 
nar para os estados pré-canoerosos da vulva permitez ate 
90% de sobrevida de 1o anne (àbe11)(1). suprime 0 pnnnian 
e pode mesmo ser considerada como completamente conservado 
ra sob o ângulo sexual ou obstetrico.

' 

7.6. Irrrcagørs Ap 
706010 Na d.0en2_a._o 

(_ 

As indicaçšes fundamentam-se: 
V 

- sobre as condiçoes concernentes ao estado 
geral da doente, mais importante que a idade. O fator ida- 
de ë importante no sentido de preservar o contato sexual e 
o parto; i 

- ~ 

- sobre o aspecto das lesoes tanto morfolo- 
gicas quanto histologicasg 

- sobre a importância dos sinais funcionais 
e em particular do prutido que podem impor uma vulvectomia 
total para as lesões cancerosas; ‹ 

- sobre a existência ou não do comprometi - 
mento ganglionar. 

_ 

~' 
' Levando~se em conta estes 4 fatores essenciais, 

pode-se estimar que a vulvectomia total em monobloco com 
P . . P . P sua curagem inguino-iliaca bilateral e a melhor das.solu - 

~ N , _ I 
çoes; mas nao ê sempre necessaria nem realizavel. 

Não e necessaria: 1) Para a lesão primaria se 
for um foco neoplasico isolado do revestimento cutâneo hdo 
grande lábio. A radiumpuntura, a radioterapia de contato , 

de acordo com a dimensão, pode ser suficiente; se for um 
nevocarcinoma de um labio, a hemi-vulvectomia em bloco com 
sua curagem inguíno-ilíaca e suficiente e a quimioterapia 
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2) Para os territõrios ganglionares 
a linfadeneotomia pode ser feita em descontinuidade se foi pro ~ 
posta por princípio (No) ou se se teme as consequências das ope- 
rações em monobloco; pode ser unilateral para as lesães bastante 
localizadas e pode ser limitada ao triângulo de Scape se o-exame 
extemporãneo do gânglio de Cloquet revelar sua integridade. 

_' Não e realizãvel: 1) Para as formas avançadas com in- ~ t, A A. . vasao difusa sobre o monte de Venus e as pregas genitoorurais ou 
adenopatias inguinais fixas ou em vias de ulceração. d actinote- 

› 0 ø ru U 'Q 'U a 0 _ rapia paliativa e a quimioterapia sao as unicas indicadas. Uma 
exceçäoëdeve ser feita para as formas invadindo largamente a va- 
gina, a uretra e o colo vesical ou o canal anal, em que ha indi- 
cação de uma colpo-histerectomia alargada e curagem inguinal se- 

: , ~ 1 _ cundaria ou exenteraçao pelvica. 

, 

' 

. 2) Para as mulheres que têm um»gran 
de risco operatõrio em virtude de suas taras e/ou sua idade. 

7.6.2. Na Prevengão. 
~ A indicação da vulvectomia total seguida de enseg 

to epidërmico sem interveçäo sobre os gânglios e mais ou menos 
admitida para os estados pre-cancerosos.'(l, 30, 6, 7,). As ope- 
radas devem continuar a ser observadas e em caso de recidiva do 
prurido ou do aparecimento de uma disqueratose da pele do pari - 
neo, submetidas a uma eletrocoagulaçao da area afetada. 

7.6.3. Em caso de reoidivas e depsequelas de tratamento. 
as recidivas são de dois tipos:_ z; 

n I . . - pequenas e cutaneas apos vulvectomia total. A 
eletrocoagulação š suficiente em geral; , 

. f . * 
. 

_ 

- importantes e cutâneo-mucosas apos vulvectomia 
ou eletrocoagulaçšo parcial. Indicação de vulveotomia total, com 
curagem ganglionar em bloco ou descontinua..(3l). “ 

. às recididas ganglionares justificam tratamentos 
paliatives: quimioterapia e irradiação, uma vez que as interven- 
çães maiores sacrificando uma parte dos vasos femurais são gra-- 
ves e ineficazes. A 

-As seguelas podem ser: ' 

J _- do tipodistrõfico, apôs curieterapia ou roent - 
genterapia. São bastante dolorosas. E importante estabelecer sua~ natureza por exames citolãgicos repetidos para nao juntar uma ir 
radiação complementar a uma lesão considerada erroneamente- como 
recidiva. A excisão com bisturi eletrico destas ulceraçães dis- 
trãficas ou as aplicações de hidrocortisona dão_pouco resultados 
A neurotomia do nervo pudendo interno nahentrada do canal de Al~ 
cock da resultados definitivos e excelentes (9, 31). 

- do tipo cicatricial, apõs todos os tipos de tra 
tamento e especialmente a eletrocirurgia e nas mulheres idosas.A 
melhor solução e a excisão larga das cicatrizes, seguida de en~ 
serto epidermico sobre a superficie cruenta. (31). 
(1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 13, 19, 21 
24, 25, 30, 31, 33). . 
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4. OS CASOS ~ 

.' 
' 

z 1' z z .
_ 

'1. A.r.B.R. (26 aros). Foi internada em 31 ae janeiro ae 1978, 
com um tumor de vulva. Ao ser efetuada a cirurgia no mesmo 

dia verificou-se ser um Oondiloma.~ 
. z 1 z' z . 

2. L.B.C. (36 anos). Internada com um tumor na fúrcula vulvar 
Retirado em cirurgia realizada em 25/6/77. O prontuário não 

possui o resultado do exame anatomo~patol6gico. 
3. M.M.S. (42 anos). Internada com um tumor vulvar, que foi 

retirado em 2/3/78. O prontuário não possui resultado do 
anatomospatolãgico. 

f z- . . r .› 4 

4. M.L.G. (25 anos). Em 24.7.77 foi internada para ser feita 
uma dirurgia de retirada de um excesso de pequeno lábio su; 

gido apõs traumatismo. Não consta o tempo decorrido entre o trau- 
matismo e 0 aparecimento da excrescëncia. Teve alta em 26.7277. 
Cihco meses depois ocorreu recidiva: Em 8.1.78 foi internada nova 
mente, sendo-então feita uma plastica vulvar com retirada de peça 
para biõpsia. O prontuário não possui o resultado do anátomo-pato 
lógico.

_ 1 . z . a . .
' 

5. c.R.M. (56 aros). Em 7.6.77 foi internada para realizar bi- 
opsia de tecido vulvar por apresentar manchas brancas na 

regiao yulvar. Não tem anatomo-patolõgico. 
6. L.H. (41 aros). Em 24.6.77 foi internada apresentando um 

~tumor pediculado do pequeno lábio que provocava prolapso do 
mesmo.-Foi feito retirada do tumor com plastica. Teve alta em 
7.7.77. Não possui o anatomo-patolõgico. 

. z f . - 
.‹ . 

7. 8.5. (41 anos).-Foi internada em 27.1.76 para retirada de 
um tumor vulvar. A cirurgia foi realizada em 28.1.76. O era 

me anatomo-patolõgico informa existir "estruturas polipõides pe- 
diculadas, apresentando superfícies externa revestida por tegumen 
to rugoso. Intense papilomatose, acantose e hiperqueratose. No 
oorion ba fibrose e infiltrado linfoplasmocitario e exsudato fi- 
brino-purulento." Resultado? fapiloma infedtado.. 

8. A.G. (76 anos). Em 27.8.76 foi internada por apresentar tu 
moração vulvar que iniciou um ano atras. Durante este tempo teve 
varios~epis5dios de sangramento pela lesão. Foi feita a biopsiaem 
2.9.76. O resultado do anatomoepatolõgico foi: "Mucosa vulvar a- 
presentando areas de paraqueratose, acantose e-papilomatose, com 
infiltrado de mononucleares e macrãfagos ao nivel do cõrion. Ha 
ulceraçšo superficial e infecção secundária. Não foi encontrado si rate de malianiàaae." como o âiagaõatieo olínioo havia eiào de 
Carcinoma de Vulva foi solicitada a repetição da biopsia com exe; 
são do tumor. Esta biopsia não foi realizada devido a que a paci- 
ente solicitou a sua saida do hospital o que ocorreu em 21.9.76. 

. 
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9. G.M.V. (12 anos). Viúva. Foi internada em 24/À/75'com«queixa 
de úlcera de vulva com mais ou menos 6 meses de idade. Rela- 

ta ter prurido vulvar a anos. A 6 meses notou o aparecimento de u- 
ma lesão vulvar que ulcerou. O exame fisico revela a existência de 
uma lesão infiltrativa ulcerada no pequeno lábio ã esquerda. Fun~ 
dos de saco livres. Golo de útero normal. Útero normal. Anexo nor- 
mais. Sem gânglios inguinais palpaveís e sem evidência de metásta- 
ses. O tumor foi estadiado pelo exame físico como sendo: T2NoMo , 

pela classificação TNM. Foi realizada biopsia cujo resultado. foi 
WA macroscopia - fragmento circular de tecido fibroelastico con- 
gesto, medindo l cm no maior diâmetro; uma das bordas esta reves- 
tida por pele. À microscopia - cortes de vulva mostrando tecido 
neoplasico constituido por‹celu1as epiteliais claras,~algumas. com 
tendência ã queratinização. Há pelomorfismo celular e figuras ati- 
picas de mitose. Diagnostico: Carcinoma epidermoide." Foi realiza~ 
da uma vulvectomia simples em 30/4/75. A paciente teve alta em 
13/5/75 sendo então encaminhada â radioterapia.

e
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5. coxemmiaios 

No periodo de janeiro de 1975 a maio de 1978, 9 pacien- 
tes deram entrada na Maternidade Carmela Dutra com diagnõstico de 
tumor vulvar, o que demonstra a pouca frequência desta patologia. 
(23, 8, 9, 27,_25)- ~ 

Infelizmente, como se pdde ver na descrição dos casos, 
os prontuários esta gravemente incompletos, principalmente aqueles 
dos associados do IHP3 e UNRUHAL. Os dois melhor documentados são 
os de atendidas como "caso social" pela Faculdade de Medicina. 

Poucas conclusões, portanto, podemos tirar dos mesmos e 
estas vêm confirmar o que se encontra registrado na literatura e~ 
xistente. 

V 

A primeira, a de que o câncer vulvar ê doença da mulher 
idosa (9, 15, 14, 4, 3, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 25), as duas pa- 
cientes portadoras de cancer de vulva, uma com diagnóstico clini- 
co apenas, outra com confirmação anatomo-patolëgico, são idosas, 
com idades superiores a 70 anos. 

Outra, a de que os tumores benignos no seu sentido lato 
acometem mulheres em idades menos avançadas, As demais portadoras 
de lesšes vulvares possuíam idades entre 25 e,56 anos, e suas le- 
soes, do que se pode tirar da documentação podem ser reputadas be- 
nignas. 

Em quatro pacientes foi encontrada infecção associada e 
' u n o esta e muito frequente de acordo com a literatura, sega qual for 

a localização do tumor. 
- Nos dois casos comprovados de carcinoma foi achado ul- 
~ ¢ ' 5 . ‹ ceraçao e hemorragia que 5-o aspecto anatomo-clinico mais encontra 

' u › do na epoca do diagnõstico.
‹ 

Uma paciente relata ter prurido vulvar a varios anos 
antes do aparecimento do câncer (foi clínico prontuário que possu- 
ia completa a histõria da doença), sintoma este que 5 citado por 
todos os autores como sendo de alerta da neoplasia maligna vulvar, 
(9, 17, Qd, 16, 15), mesmo não sendo o que a levou ao medico. 

A classificação foi feita pelo exame clinico e esta de 
acordo com a TNM recomendada pela "International Federation of Gy- 
necology and Obstetrics". - 

V 

Confirmando a literatura que da como mais comm dos can 
ceres de vulva o pavimentoso, o caso estudado pertence a este ti-- 
po. Sua extensão esta confinada a vulva e a invasão ganglionar 
~ , I § I 

› 
_ , nao era ccnfirmavel a epoca da consulta devido ao pequeno tamanho 

do tumor. Este relacionamento entre extensao tumoral e invasão gen 
glionar É relatado por infimeros autores. 

O diagnõstico foi feito clinicamente e confirmado por_a 
natomo-patolõgico. ' 

O trataento foi realizado por vulvectomia simples, sem 
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curagem ganglionar, como seria de esperar num tumor classificado 
. . . . f' como T2, onde os riscos de comprometimento ganglionar e grandez 

O prognõstico neste caso, segundo a literatura, situa- 
se em torno de 35% de sobrevida de 5 anos. Se houvesse sido efe- 
tuada a limpeza ganglionar o prognõstico melhoraria bastante (90 
por cento de sobrevida de 10 anos) (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, ll, 
12; 13, 149 159 161 179 18,199 219 241259 30: 31: 33)' 

Talvez o cirurgião tenha optado por cirurgia menor,com 
complementação actinoterapica, devido ao estado.geral da pacien- 
te portadora de afecção cardíaca, mas mesmo neste caso a cirurgi 

n n ' 1 a ampliada ainda e aconselhada pelos autores consultados ao in- 
vés do uso da actinoterapia, como sendo menos penosa para a pa - 
ciente. " 

-

' 

Nos demais casos apresentados referindo-se a tumores 
benignos, o tratamento seguiu o recomendado, com retirada do tu- 
mor numa exerese-biopsia, que segundo a literatura 5 suficiente» 
para a cura da lesão. Não temos dados para verificar se foi a- 
conselhado as pacientes o exame periõdico posterior que seria o 
recomendável. ' 

_” _ Cz .› . _ z . _ . Como Ja dissemos no inicio e tornamos a repetir aquias 
falhas documentais existentes impediram-nos de estudar com porme 
nores todos os casos apresentados. Apesar disso mantivemos a in- 
tencšo inicial de realizar um estudo retrospectivo sobre os' tu-à 

mores vulvares levantando todos os dados_possÍveis sobre ' os 
mesmos.

p 

' Um dos objetivos propostos foi alertar para uma doença 
grave, felizmente pouco comum, e pouco comentada, que possui co- 
mo sinais premonitorios sintomas comuns, principalmente o pruri- 
do vulvar, queixa cotidiana nos ambulatõrios de Ginecologia, e 
que, quando presente na pôs-menopausa merece a maior atençšo,con 
forme ficou ilustrado na revisão apresentada. 

Se¿conseguirmos obter uma maior atenção sobre os sina- 
is de alerta do cancer vulvar consideramos të:lo atingido. 

AO outro foi de reunir as informações mais atuais dispg 
niveis e que se encontram dispersas por uma literatura de vasti- 
dão razoável, colocando ao alcance de quem o deseje um resumo, o 
mais minucioso possivel e que o possibilite, num curte espaço de 
tempo, obter todos os dados que deseje sobre a doença, quer no 
tocante a sua clinica, patologia, diagn6stico^diferencial,fl como 
ao seu tratamente e principalmente a seus sinais de alerta. › 

...43....



6. Rmmmwcmâs B1BLIoGRÃm:câs



Rzmnjmrcms Bzamoemämcas 
' 

1 4 .f 1 z 

1 ABELÍ., Mõll. e GOSLING, .T.R.C.: ”Intra.epithelia.1 and Infil- 
trative Carcinoma of the Vulva: the Bowen's Type. Can- 

» cer. March/âpril 1961, -vz1. 214, No 2z 318/319.
i 

IHIJMADA, Juan C., SAIABER, Juan A. e 1à.HUMADA,- Jorge L. : 

Tratado Elementar de Ginecologia. Guanabara-Koogan S/A 
l954é Riv- 

_ 4 ú z 1
l 

BARCLAY, D. L." e‹COLLINS, C.G.: Intraepithelial Carcinoma 
of the Vulva.. Am. J. Obst. Gyn.: May 1963, Vol. 86, No 
1. 95/106. 

_ _

A 

LBOUTSELIS, J. G.: Intraepithe1ia1'Ca;roinoma'of the Vulva. 
Am. J. Onet. Gyn., 1972, ll3:733. 

CERBONNEP, G. e GIRÊUD, B.: Tumefaotions de la Vulve et 
du va.gíÍ›1o'R9V'o Prãtog 17, 

E , › 

OÍGQ Q ' JÓHÓ , Eóšfzo , Ro co “ e 
MQCÁÃLLUM, EóA. : I~ial:i.'@1ant 1'I'u.mour Involving the Vulva. 
.Amo Jo Gyno 9 

'À 
11980 

Í ' J 

coLLINs, c.o., cozmnvs, J.H.,-~:a1Re1.1Y, 11.1.. e NELSON, E. 
W.: Carcinoma of the Vulva. Am. J". Obst. Gyn.,,l963, 

' 

87, No 6, 762/772.
_ 

DARGHIT, Daniel: 'Pumeurs Bênignes de la~Vulve. Encyclope- 
dia Mêd1.oo-Chirurg5.oa§{.e. Gynëoologie. Tomo III. Parie. 

MLRGENT, M. e DÀRGEEIT, D.: Tumeurs Maligpes de 1a»Vulve. 
Encyclopedia Médico-Chirurgíeale. Gyneoologie. Tomo 
IÍI. PaI'íS. 

.› z z 

DAS GEPTÀ, T. e d'URSO, J.: Melanoma of Female Genitalia. 
Burg. Gym. obst., NW. 1964, 119, 11° 5, 1974/1078. , 

DE VÃÃLERO, Eamonn: Radical Vulveotomy. Am. J. Obst. Gyn. 
may 1965, 101, No 1,_7§/83. 

i _ 

mm., mc. e Booom, J.H.z caminomz, Of- me vulva. 
A 

zm. 
_J._obst._oyn. nec 1951, 62, No 6, 1209/1218. - 

DOYLE, William e HUTCHISON, ~ James 12:» Granular Cell IVLyd›la¿§ 
wma of the clitoris. am. J. obst. Gyn.z 1968,`1oo, No 
4› 589? 

.. 1

t 

DUNPHY. LE. e WAY, L.W.: Current Surgical Diagnosis and 
Tretment. Lange Medical Publications. Los Altos. Cali- 
fornia. 2116. edit. 1975. 

EDSMYR, Folke: Gareinomaof the Vulva. Acta Radíologíoa. 
Suplementum 217. 1962. Stockolm. 

z .¬ 
,.- z .› 

Grâmr, 11.1., H. e-miss, J.v.= Ep1‹1ez~m‹›1‹1 caz-z¿ 
nome. of the Vulva. Am. J. Obst. Gyn. 1958, 75, 848. 

..4 5..



17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27.

8 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

GREEWE; H.J. e‹PoMEn1NcE, w.. carçipçme ef the vú1va. 
N.Y. mea. J.. 1955, 55, 235;.

“ 

GOPLEHUND¡ D.R. e'KEEIHEL, W.C.: Carcinoma of the Vqš 
va. Am. J. obst. oyn., 15/fev/1968. 1oo, no 4, 
55°/5534, , , 

EANSEN{ L.H. e COLLINS, C.G.: Multicentric Squamous› 
.Cell Carcinoma of the Lower Female Genital Tract. 
Am.J.¢bs$›Gyn-, 1967, 98, 983/986- 

JÀCOBSQN, ?.: Marsupialization of Vnlvovaginal (Bar - 
'tho1in) Cyst. Report of 140 patients with 152 cyst 
Amo Jo obsto Gyno, 79, NÔ 3., 

IäNGÊBHP¶MWUERSEN, B.: Cancer of the Valve. Acta Rai; 
o1ogica¿ 1959, 51, 369.“

_ 

`I.oI¢, Âowo 9 Go v3.nS$ Relati" 
ons Of Leucoplaoio Vhlvítis to Squamous Carcinoma 
of the Vulve. Am. J. Obst.”Gyn., 1951, 6;, 167. 

LOVELADY, S.B.; MÓDQNÀLD, J.R. e WÀUGH, J.M.: Benign 
Tumours of the Vhlva. &m.'J. Obst. Gyn.. 1941, 42, 
Ne 2, 999/313. . 

_ ; 9 7 

MÀRTINS. A.F.: Cancer da Vulva. Anais Bras. de Ginec. 
1963, §6¿ 147. “_J i 

. 

` 

,
1 

MERRIL. J.A. e MOSS, N.L.: Cancer of the Vulva. Can ~ 

NETTER, Frenk H., MD: Repróductive System. Vol. 2.The 
Giba Collection of Medical Illustrations. l965.New 

NY O _ 

M)

¿ 

NOVhK, E.: Ginecologia. Editorial Interamericana, S/Â 
méziçõ, 1973.

, 

REÊ, L. e CHOMÊ, J.: Une forme exoeptionnelle_de tu- 
meurs de la vulve: l'ëpithëlioma ä stroma remanië. 
Presse Mêâ., 1961, vel 69, 171. « 

.‹ 
. 

.› 1 

noeerus, Stanley L.: Paçúlógia. ounabera-Koogan s/1. 
3a. ed., 1969, Río. ' 

,
Y 

. 4 

RUTLEDGE, F. e SINCLAIR, M.: Treatment of Intraepitne 
lial Carcinoma of the Valve by Skin Excision and 
craft. Am. J. obst. oyn., 15/húv/1968, 102, no 6, 
805/8Ê8f- 

z 

. , 

i 

' 

V 

',
, 

SCOTT, JJQW; , CQRO 3 ' COAÚÊ vulVeCtÓmy, ' 

/introital stenosie and Z plasty. ám. J. Obst. Gyn. 
1/jan/63, 85, No1,_132/133. 

STENNING, M. e EEIIOW, P.: Primary Carcinoma of «the 
Vhlva with Speciel Reference to "Ieucoplakie". J. 
Obst. Gyn. Brit. Emp., 1959, 66,-897. 

T&U3SIG,'F.J.: Cancer of the Vulva. Analysis of 155 
Óassso Amo Jo Obsto Gyno, 4-Q, 

_45-



TCC -_N=Cham- TCC UFSC To 0248* -

1 

UFSÇ 
` 

Autor; Lira, Adail Japy. 
` 

' 
” 

'› 

TO ' 
' 

Í 

.Títúlo:Tumores`de vulva.. - 

'

_ 

~ 

~ 

||||| IIHII III IIIHI 
› 

Iilll III |ÃlIl|llIlÍ 

E E 

' 

V 

V 

, 

* 

912810606 A‹z;2543s2 . 
. \ 

X' ¬ 

~ Em UFSC BsccsM “ 
V _ 

_..._V_._,._7_.__í_....._. _. _z._.... ,=_¬z_z_f_ã,‹z .=~_~¢ ,FÍ -_ vz __..,_V --'_ _._.__ ‹',_ _


