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Mais frequente na pós menopausa, mas 25% dos casos pré 
menopausa e 5% antes dos 40 anos.

Anos 70-80 estudos demonstraram relação entre terapia 
hormonal e câncer de endométrio (Smith et al. 1975 e Ziehl et 
al. 1975) - Tumores bem diferenciados de bom prognóstico e a 
Adição de progesterona na terapia hormonal controlou esta 
questão.

Estudos pré clínicos in vitro demonstraram que a terapia 
estrogênica aumenta mitoses em Células tumorais de 
endométrio Ishikawa ( Holinka et al. 1986).

*Preocupação que a terapia com estrogênio in vivo possa 
estimular crescimento de células latentes

PROBLEMA - Paciente na pré-menopausa e sintomática!!!



Effects of hormone replacement therapy on the rate of recurrence in endometrial cancer survivors: A meta-

analysis

European Journal of Cancer (2014) 50, 1628–1637

Seung-Hyuk Shim, Sun Joo Lee, Soo-Nyung Kim *

Department of Obstetrics and Gynecology, Konkuk University School of Medicine, Seoul, Republic of Korea

Received 12 December 2013; received in revised form 3 March 2014; accepted 6 March 2014 Available online 28 March 2014

Busca literatura mostrou 11 estudos potenciais - excluídos 5 incompletos

1 Trial randomizado e 5 estudos observacionais incluíram portadoras de 
câncer de endométrio.

• 896 usuárias de terapia estrogênica (19 recidivas)
• 1079 não usuárias (64 recidivas)

Não mostrou diferença significativa entre os grupos

Maioria dos estudos retrospectivos, o único randomizado foi 
interrompido precocemente



Subgrupo Desenho de estudo - Randomizado não mostrou diferença, não randomizados 
mostraram proteção - nos estudos não randomizados possível bias por indicação HT nas 
pacientes de melhor prognóstico.

Tipo de TH - Subgrupo que usou terapia combinada E + P pacientes 5 anos mais jovens 
em média do que as do grupo controle - mostrou proteção.

Subgrupo Estadiamento clínico - Grupos controle com mais tumores G3 (15,4% x 7,8%),  
com maior invasão miometrial (10 x 6,8%).

Início da terapia estrogênica 15 meses após início do tratamento (> risco de recidiva nos 
primeiros 2 anos).

1 estudo incluiu pacientes EC III - somente 4 pacientes usaram TH (Suriano et al. 2001).

Não há possibilidade de análise subgrupos por idade das pacientes, tempo de uso, 
tumores avançados por falta de dados.
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1236 pacientes tratadas por câncer de endométrio, período de inclusão seria entre 

junho 1997 e janeiro de 2003,  após cirurgia, para uso de terapia estrogênica por 3 

anos e mais 2 anos de seguimento.

618 ET e 618 placebo,  média etária 57 anos, grupos pareados por estadiamento 
clínico, grau e subtipo histológico e necessidade de tratamento adjuvante. Follow-up 
médio 35 meses. 

Recidivas 14 grupo HT (5 óbitos) e 12 grupo controle (4 óbitos)



*Diminuição da inclusão de pacientes precocemente -Início recrutamento 1997 e 
parou de incluir em 2002 com a publicação do WHI revelando riscos no braço de 
usuárias de TH combinada (Rossouw et al. 2002)  

*Altos índices de não aderência ao tratamento principalmente após publicação WHI 
(após 3 anos 45% grupo de estudo)

*Tumores de bom prognóstico (baixa incidência recidivas) e o braço ET 60% <60 anos, 
88% EC I e Ib, somente 7% Grau 3 - necessidade de N maior.

Estatísticos concluíram que é impossível responder a pergunta inicial - se a TE aumenta 
o risco de recorrência? 

Não pode de forma conclusiva indicar ou contra-indicar a terapia hormonal 
estrogênica em pacientes tratadas por câncer de endométrio.
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