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RESUMO 

Introdução: É muito frequente pacientes com câncer de colo uterino serem encaminhadas à 

radioterapia quando a doença está em estádios avançados, este fato determina altos índices de 

recidiva loco-regional. O tratamento com radiação provoca alterações morfológicas actínicas, não 

só nas células epiteliais neoplásicas, mas também nas células normais. Essas alterações induzidas 

pela radiação, muitas vezes dificultam o diagnóstico diferencial da lesão residual, resultando em um 

dilema no acompanhamento citopatológico. Objetivo: Descrever as alterações citopatológicas 

actínicas, em pacientes submetidas a radioterapia por câncer de colo uterino. Metodologia: O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 57701616.6.0000.5274). As pacientes foram 

identificadas pelo Registro Hospitalar de Câncer (RHC) do Hospital do Câncer II (HCII) / Instituto 

Nacional de Câncer (INCA). Foi realizada a reavaliação dos esfregaços citopatológicos e descrição 

dos efeitos citopáticos actínicos. Essas informações foram complementadas pelo laudo 

citopatológico dos esfregaços, disponíveis nos arquivos da Divisão de Patologia (DIPAT)/ INCA. 

Resultados: As alterações citopatológicas mais frequentes observadas, foram:  ativação nuclear, 

aumento citoplasmático, vacuolização citoplasmática, eosinofilia, policromasia, células gigantes 

multinucleadas, binucleação, vacuolização nuclear, nucléolos proeminentes, como também, a 

presença de exsudato leucocitário. Conclusão: O diagnóstico citopatológico de persistência tumoral 

ou recidiva pós-radioterapia é sempre um grande desafio para o profissional, mesmo o experiente. 
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Os estudos e relatos na literatura, sobre alterações citopatológicas actínicas e radioterapia, são 

escassos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No mundo, o câncer do colo do útero representa o quarto tipo de câncer mais comum entre as 

mulheres, excetuando-se os casos de pele não melanoma. Ele é responsável por aproximadamente 

265 mil óbitos por ano. No Brasil, é considerado um problema de saúde pública, em 2016, foram 

registrados 16.340 casos novos, com um risco estimado de 15,85 casos a cada 100 mil mulheres. É 

muito frequente pacientes com câncer de colo uterino serem encaminhadas à radioterapia quando a 

doença está em estádios avançados, este fato determina altos índices de recidiva loco-regional. O 

tratamento com radiação provoca alterações morfológicas actínicas, não só nas células epiteliais 

neoplásicas, mas também nas células normais. Essas alterações induzidas pela radiação, muitas 

vezes dificultam o diagnóstico diferencial da lesão residual, resultando em um dilema no 

acompanhamento citopatológico.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 57701616.6.0000.5274). As pacientes foram 

identificadas pelo Registro Hospitalar de Câncer (RHC) do Hospital do Câncer II (HCII) / Instituto Nacional 

de Câncer (INCA). Foram selecionadas 37 pacientes submetidas, inicialmente, a radioterapia por 

câncer de colo uterino, no INCA em janeiro de 2010 para a identificação das alterações actínicas, nos 

esfregaços citopatológicos. Essas informações foram complementadas pelo laudo citopatológico dos 

esfregaços, disponíveis nos arquivos da Divisão de Patologia (DIPAT)/ INCA. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Das 37 pacientes selecionadas, no presente estudo, foram excluídas 22 por não possuírem pelo 

menos 2 exames citopatológicos, após o tratamento radioterápico. Foram analisados 58 esfregaços, 

das 15 pacientes incluídas no estudo. As alterações citopatológicas mais frequentes observadas, foram:  

ativação nuclear, aumento citoplasmático, vacuolização citoplasmática, eosinofilia, policromasia, células 

gigantes multinucleadas, binucleação, vacuolização nuclear, nucléolos proeminentes, como também a 

presença de exsudato leucocitário. 

 

Figura 1: Alterações actínicas pós-radioterapia  

(Fonte: INCA) 

  
Nucléolo Proeminente. Aumento de 400x Eosinofilia. Aumento de 200x 

  
Exsudato Leucocitário. Aumento de 100x Células Gigantes Multinucleadas. Aumento de 400x 

 

 

4. CONCLUSÕES 
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O diagnóstico citopatológico de persistência tumoral ou recidiva pós-radioterapia é sempre um 

grande desafio para o profissional, mesmo o experiente, pois os efeitos actínicos se assemelham, em 

alguns casos, com atipias neoplásicas. Os estudos e relatos na literatura, sobre alterações 

citopatológicas actínicas e radioterapia ainda são escassos. 
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