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INTRODUÇÃO:

A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) é caracterizada pela proliferação anormal do tecido
trofoblástico, abrange desordens como: mola hidatiforme (completa ou parcial), mola invasora,
coriocarcinoma, tumor de sítio placentário, tumor trofoblástico epitelióide e outros (1,2,3). Sendo de
maior prevalência a mola hidatiforme (MH), que se manifesta pela proliferação de tecido trofoblástico
com degeneração hidrópica dos vilos coriônicos (4).

A MH é classificada como completa (MHC) ou parcial (MHP) de acordo com cariótipo e
características histológicas. A taxa de evolução para doença persistente da MHC é de 18 a 28%,
enquanto a da MHP é de 1 a 4% (4).

Essa proliferação de tecido trofoblástico, entretanto, pode configurar quadros tumorais
heterogêneos: as Neoplasias Trofoblásticas Gestacionais (NTG) (5). Tratam-se de patologias
altamente curáveis, com sobrevida de cerca de 90% devido ao diagnóstico precoce e a possibilidade
de acompanhamento após tratamento em centro de referência (4,5). Destacam-se o coriocarcinoma,
tumor de sítio placentário, tumor trofoblástico epitelial e mola invasora.

O coriocarcinoma é uma neoplasia invasora do epitélio trofoblástico placentário, produtora de
HCG. Suas características são a invasão de tecidos adjacentes e a permeabilidade de espaços
vasculares pela massa hiperplásica de sinciciotrofoblastos e citotrofoblastos, envoltos de necrose e
hemorragias (6,7). Cerca de 25% dos casos são originados a partir de gestação pré-termo, 25% a
partir de aborto ou gestação ectópica, e os 50% restantes de mola hidatiforme. Dentre os casos de
MH, 2 a 3% evoluíram para coriocarcinoma (5,7).

O tumor de sítio placentário (TSP) é uma infiltração trofoblástica confinada ao endométrio e
miométrio, no local de implantação da placenta. É composto por células trofoblásticas intermediárias
com lesões de baixo ou alto grau de malignidade. A infiltração das fibras musculares por essas
células não gera necrose extensa. (8,9). O tumor trofoblástico epitelial é uma variante do TSP, de
mesmo comportamento clínico, entretanto com diferenças histológicas.

A mola invasora é caracterizada pela invasão do miométrio e de seus vasos por vilosidades,
configurando um tipo de mola persistente, na qual há manutenção ou elevação dos níveis de HCG.

A percentagem de mulheres diagnosticadas com MH, que evoluem para formas persistentes
varia de 7 a 36%, de acordo com características individuais, o critério escolhido para diagnóstico e a
adesão da monitorização pela paciente. Além disso, o maior fator de risco para doença persistente
ou malignização é o tipo da mola (5). A malignização ocorre com maior frequência nas molas
hidatiformes completas em comparação com as parciais. A Organização Mundial da Saúde
determina outros fatores de risco, entre eles: tamanho uterino aumentado, presença de cistos
tecaluteínicos e níveis de B-HCG superiores a 100.000 mUI/mL. Denomina-se de alto risco a MH
com essas características.
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Na mola hidatiforme de alto-risco, além dos fatores já descritos, encontram-se complicações
médicas como hiperemese, hipertensão arterial ou pré-eclâmpsia, insuficiência respiratória,
embolização trofoblástica e hipertireoidismo; nestas há cerca de 40-50% de chance para
malignização (10).

O diagnóstico de DTG atualmente baseia-se em ultrassonografia, dosagem de HCG e exame
histopatológico. O HCG, principal marcador da gravidez, pode ser facilmente quantificado em exames
de urina e sangue, seus níveis têm correlação com a gravidade da doença. O uso universal de testes
para esse hormônio e da ultrassonografia obstétrica aumentou, na última década, o número de casos
diagnosticados precocemente. O tratamento consiste em esvaziamento uterino, preferencialmente
por vácuo aspiração (11,12,13).

O seguimento pós molar deve ser iniciado após o esvaziamento uterino com o objetivo de
monitorizar a curva de HCG, a fim de detectar a evolução para NTG. Os critérios para diagnóstico de
NTG são: identificação de plateau, (oscilação menor que 10% entre 3 a 4 dosagens consecutivas) ou
elevação dos níveis séricos de HCG, ou aparecimento de metástase (destaca-se pulmonar e genital)
(5,14).

Quando diagnosticada a NTG, deve ser realizado seu estadiamento para estabelecer
terapêutica e prognóstico da mulher. Utiliza-se o estadiamento desenvolvido pela Federação
Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que combina avaliação anatômica ao sistema de escores
de risco (15).

A maioria das pacientes com NTG de baixo-risco apresentam remissão total do quadro após
quimioterapia com agente único: metotrexate (MTX) ou actinomicina-D (ActD); entretanto, de acordo
com o esquema terapêutico utilizado, apresentam grande variabilidade de resultados, apesar de
taxas de remissão comparáveis (15). Estudos retrospectivos demonstram uma melhor resposta a
Act-D em comparação com MTX semanal. Todavia, outros estudos mostram resposta semelhante
com MTX em pulso de 5-8 dias. Não há consenso a respeito do melhor esquema de tratamento
(14,15).

Estudos realizados no New England Trophoblastic Disease Center comparam MTX em dose
única com MTX por 8 dias. O esquema prolongado apresenta uma resposta mais efetiva, com
maiores chances de remissão sustentada. Além disso, a terapêutica por infusão única demonstra
maiores chances de falha de método, por resistência ao MTX, em comparação ao esquema
prolongado (respectivamente 35% e 7% dos casos desenvolveram resistência). Entretanto, a
terapêutica com MTX por 8 dias pode apresentar mais efeitos colaterais, os mais frequentes sendo:
acometimento gastrointestinal (mucosite), oftalmopatias e infecções (16).

Demonstrou-se em um estudo com 355 mulheres que 83,3% delas apresentaram efeitos
colaterais com a terapêutica prolongada em comparação a 57,6% com dose única. Esse aumento
nos efeitos colaterais mostrou-se muito prejudicial à qualidade de vida das pacientes, o que muitas
vezes é responsável pela opção por um tratamento de segunda linha em que se utiliza o ActD ou
método cirúrgico (16).

Um estudo brasileiro, por sua vez, mostrou que MTX por 8 dias possui resposta semelhante
ao pulso de ActD. Obteve-se remissão total em cerca de 75% das pacientes no uso de terapêutica
prolongada com MTX (com uma resistência de cerca de 24,3%) em comparação com 67% do grupo
tratado com ActD (no qual se observou 32,9% de resistência). Concluiu-se que, apesar de taxas de
cura semelhantes (97,4% com MTX e 98,7% com ActD), a ActD ainda apresenta maior resistência.
Esse estudo também abordou os efeitos colaterais de ambas as terapêuticas: obteve-se taxa de
70,1% de efeitos colaterais com MTX contra 87% com ActD. Em contrapartida, as chances de
recorrência foram maiores no grupo tratado com MTX (2,6%) do que no grupo ActD (1,3%) (17).

Demonstrou-se que o esquema único de 8 dias de tratamento não é o mais efetivo para
remissão da doença, entretanto, caso não haja remissão da doença de baixo risco com tratamento
de primeira linha, tratamentos de salvamento elevam a taxa de cura em 100% (16,17).

Para casos de tumores de sítio placentário a maioria dos estudos indicam a histerectomia
como tratamento de escolha, com amostragem de linfonodos da pelve para doenças no estádio 1
com a última gravidez conhecida no período de 4 anos. Para esses casos, há necessidade de
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combinação de esquemas quimioterápicos, caso haja metástases, sendo o esquema
etoposide/etoposide, MTX e ActD (EP/EMA) o indicado (15,18).

O tratamento da NTG é considerado um grande avanço da medicina moderna, com altas
taxas de sobrevida. Porém devido aos efeitos adversos e toxicidade dos tratamentos
quimioterápicos, alguns trabalhos apontam a histerectomia como meio de obter maior sucesso do
tratamento e diminuir a quantidade de quimioterápicos utilizados (10,18). Recomenda-se a
histerectomia para mulheres mais velhas que não possuem o desejo de preservar sua fertilidade.
Pacientes com NTG resistentes a um quimioterápico único e doença isolada no útero também se
beneficiaram da histerectomia como manobra de salvamento (18).

Analisando-se um grupo com 109 mulheres, as quais foram submetidas a histerectomia,
mostrou-se que 74,3% delas eram casos de baixo risco, sendo 62,2% com doença isolada e 15,8%
com metástase. Nesse grupo obteve-se a completa remissão da NTG. Este mesmo estudo
demonstra que pacientes submetidas a histerectomia primária precisaram de menos ciclos de
quimioterapia em comparação ao grupo controle (1,5 e 5,8 respectivamente), levando a menos
semanas de tratamento (3,2 e 8 semanas respectivamente) (18).

Desse modo, pela falta de consenso acerca da terapêutica ideal a ser utilizada, o presente
estudo tem como principal objetivo identificar os tipos de tratamento utilizados no CAISM-UNICAMP
em casos de NTG de baixo risco, bem como analisar as vantagens e desvantagens de cada um
(efeitos adversos, taxas de remissão completa e de recidiva ou resistência).

METODOLOGIA:

O início da pesquisa foi feito mediante dispensa do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido concedido ao projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foi realizada coleta de dados
de prontuários de mulheres com diagnóstico neoplasia trofoblástica gestacional de janeiro de 2010
até dezembro de 2020 tratadas no Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti,
CAISM/UNICAMP. As pacientes foram selecionadas a partir de um banco de dados arquivado em um
livro que registra todos os casos do Ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional do CAISM. A
partir dos dados dos prontuários, as fichas da pesquisa foram preenchidas no Serviço de Arquivo
Médico e Estatística do CAISM. As fichas foram preenchidas com o tipo de NTG, escore de risco da
NTG, estadiamento da NTG, locais de metástase, tipo de tratamento utilizado, tipo de quimioterapia
utilizada e seus efeitos adversos, tempo de remissão, ocorrência ou não de recidiva, tempo de
recidiva, valores de HCG, raça, idade, paridade, escolaridade, estado civil, índice de massa corpórea
e método anticoncepcional.

Foram analisados os prontuários de 55 pacientes que foram tratadas ou em tratamento para
NTG no ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional do CAISM entre Janeiro de 2010 e Agosto
de 2020. Dessas, 9 foram excluídas do estudo por não haver informações suficientes para atender
aos critérios de inclusão ou por, após análise, se tratarem de pacientes com NTG de alto grau. Os
dados coletados das 46 mulheres foram transcritos para planilha do programa Windows - Excel, em
seguida, uma nova planilha foi feita para padronizar as variáveis categóricas, tornando possível que
fossem  enviados os dados para análise estatística pela Estatística do CAISM/ Unicamp.

As análises foram realizadas utilizando o programa The SAS System for Windows (Statistical
Analysis System), versão 9.4. Para descrever o perfil da amostra segundo as variáveis em estudo
foram feitas tabelas de frequência das variáveis categóricas (estado civil, escolaridade, ...), com
valores de frequência absoluta (n) e percentual (%), e estatísticas descritivas das variáveis
numéricas, com valores de média, desvio padrão, valores mínimo e máximo, mediana e quartis. Para
comparação das variáveis categóricas entre os 2 grupos (com e sem resistência) foram utilizados os
testes Qui-Quadrado ou exato de Fisher (para valores esperados menores que 5).Para comparação
das variáveis numéricas entre os 2 grupos (com e sem resistência) foi utilizado o teste de
Mann-Whitney, devido à ausência de distribuição normal das variáveis. Para estudar os fatores de
risco relacionados com a resistência foi feita a análise de regressão de Poisson univariada e múltipla,
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com critério Stepwise de seleção de variáveis, com estimativa de razão de prevalência. O nível de
significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, P<0.05.

RESULTADO E DISCUSSÃO:

Entre as 46 pacientes analisadas, identificou-se que 39,13% encontrava-se na faixa etária
entre 20 e 29 anos, sendo essa a mais prevalente neste estudo, seguida da faixa entre 30 a 39 anos,
com 36,96% dos casos. Pacientes com menos de 20 anos representam 13,04% dos casos
analisados, e aquelas entre 40 e 49 anos apenas 10,87%. Em relação a idade, a média foi de 28,3
anos. A maioria delas se identifica como de etnia branca (73,91%), possui o 2º grau completo (52%),
é casada (66,67%) e de religião evangélica (63,64%). As pacientes têm, em sua maioria, Campinas
(31,82%) e região metropolitana (36,36%) como local de residência, as demais são de outras cidades
do estado de São Paulo (18,18%) e encaminhadas de outros estados (13,64%).

No que se refere aos antecedentes obstétricos, 45,65% das pacientes eram primigestas, a
maioria delas nulípara (54,35%) e 26,09% haviam sido submetidas à cesariana previamente. Das 46
pacientes, 89,14% possuíam histórico de pelo menos um aborto. Em oposição ao que é observado
na literatura (5,7), não houve casos de pacientes com histórico de gestação ectópica, seja
anteriormente ao aparecimento da neoplasia, quanto associada à etiologia dessa. Dentre os casos
diagnosticados de mola, 80,43% tratavam-se do primeiro caso da paciente, enquanto 4,35% eram
um segundo caso de mola em pacientes previamente curadas.

As queixas mais comuns referidas pelas pacientes do Ambulatório de Doença Trofoblástica
Gestacional foram o sangramento vaginal, presente em 58,7% dos casos; dor, referida em 35,56%
dos casos; eliminação de vesículas hidrópicas pela vagina, que foi queixa de 13,33% das pacientes e
emese, percebida por 11,11% delas. Em conformidade com a literatura, a maior parte das pacientes
apresentava útero aumentado para a idade gestacional (62,5%), uma porcentagem significativa
(26,67%) apresentava anemia (hemoglobina menor que 11,5 g/dL) e abdome doloroso à palpação
(17,39%).

Diagnosticaram-se com análise anatomopatológica 71,74% das pacientes com mola invasora
completa, 23,91% com mola invasora parcial, 1 caso como coriocarcinoma e 1 caso como tumor de
sítio placentário. O escore de risco dessas pacientes, de acordo com a tabela da Federação
Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, foi em média 3,61, com mínima de 1 e máxima de 6 e
1,58 de desvio-padrão. Foram detectadas metástases em 17,39% dos casos, sendo a mais
prevalente a metástase em pulmões apenas, e com 1 caso com metástases em pulmão e fígado.
Não houve casos com metástases no sistema nervoso central.

O tratamento escolhido para a maior parte dos casos (82,61%) foi a quimioterapia. A droga
de escolha majoritariamente foi o metotrexato isolado, usado em 76,32% dos casos manejados com
quimioterapia, mas uma porcentagem importante (15,79%) desses casos recebeu o esquema
EMA-CO. Há ainda casos que foram manejados com o esquema MAC, que representam 7,89%.
Foram realizados em média 8,69 ciclos (DP:4,83, mínimo de 3 e máximo de 29). As pacientes
tratadas por quimioterapia relataram náuseas e vômitos como os efeitos colaterais mais comuns,
seguidos da alopecia e da secura ocular, respectivamente queixadas por 8, 5 e 3 delas. Houve
resistência em 26,83% dos casos, prosseguiu-se com análise comparativa entre o grupo que
apresentou resistência (n=11) e o grupo que não apresentou resistência (n=30). Dentre as variáveis
analisadas (idade, beta-HCG inicial, cor, procedência, diagnóstico, número de curetagens, escore de
risco e estadio da doença), foi detectada diferença significativa entre os grupos na variável número
de curetagens, o grupo que apresentou resistência possui maior proporção de pacientes que foram
submetidas a apenas uma ou nenhuma curetagem previamente, enquanto no grupo sem resistência
notou-se uma proporção maior de pacientes submetidas a 2 ou mais curetagens (p=0,007 no teste
exato de Fisher). Entretanto, em uma análise de Regressão de Poisson para o grupo que apresentou
resistência, não foi possível detectar nenhuma variável significativamente associada à resistência
(IC=95%).
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Foram submetidas à procedimentos cirúrgicos 11 ou 23,91% das pacientes, nessas, foi
realizada histeroscopia em 36,36% e histerectomia em 63,64%. Não foi escolhida a radioterapia para
o tratamento em nenhum dos casos analisados.

Com a terapêutica adotada no CAISM/Unicamp, o tempo de negativação do Beta-HCG
(marcador tumoral), foi em média 4,51 meses, com um tempo mínimo de 1 mês, máxima de 13
meses e desvio-padrão de 3,2 meses. Entre as 46 pacientes, 3 abandonaram o tratamento, 1
engravidou durante esse e 5 engravidaram ao longo do seguimento. As complicações da neoplasia
na amostra analisada, foram de ordem hemodinâmica, manifestada em 3 dos 46 casos, um deles
evoluiu para a pré-eclâmpsia. Na amostra, não houve óbitos durante o tratamento ou seguimento.

CONCLUSÕES:

Diante dos dados obtidos e analisados segundo os métodos estatísticos consagrados pela
literatura, não é possível estabelecer superioridade de determinada terapêutica adotada no
CAISM/Unicamp em detrimento das demais. Tampouco pode-se determinar que há fatores de risco
para o aparecimento de resistência aos tratamentos propostos.

Há possibilidade de serem realizadas maiores análises dos dados obtidos no presente
estudo para descrever com maior precisão quais esquemas quimioterápicos estão associados aos
números obtidos de resistência e às queixas de efeitos colaterais.
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