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COLÉGIO DA SUBESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ONCOLÓGICA 

RECOMENDAÇÕES NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 

PARECER DO COLÉGIO DE GINECOLOGIA ONCOLÓGICA 

O Colégio de Ginecologia Oncológica da Ordem dos Médicos, por concordar, entendeu 

subscrever o parecer da Secção de Ginecologia Oncológica da Sociedade Portuguesa de 

Ginecologia, que se segue: 

CIRURGIAS GINECOLÓGICAS CUJO ADIAMENTO PODE AGRAVAR 
SIGNIFICATIVAMENTE O PROGNÓSTICO DA DOENTE  

A todos os que tratam cancro ginecológico recomenda-se a consulta das  recomendações  da 

ESGO/IGCS. e da SGO. 

De um modo geral, entende-se ser razoável esperar até 8 semanas se o risco de exposição ao 

Covid 19 for considerado alto, sobretudo para cirurgias com maior potencial de complicações 

intra e pós operatórias (necessidade de sangue ou cuidados intensivos). Propõe-se, no entanto, 

reavaliação cada 2 a 3 semanas.  

No entanto, em termos oncológicos não se pode afirmar ser seguro adiar o procedimento.  

Tem de se avaliar o período já decorrido desde o diagnóstico e a disponibilidade de bloco 
operatório no momento, em cada hospital, bem como as comorbilidades de cada doente.  

Reforça-se a necessidade de decisão multidisciplinar. 

Recomenda-se a restrição das consultas presenciais de vigilância, favorecendo-se o contacto 

telefónico, deixando a realização de analises e exames de imagem apenas para os doentes 

sintomáticos. 

Cancro do colo operável: 

A ESGO/IGCS considera espera de 6 a 8 sem desde o diagnóstico, se o acesso à cirurgia 

estiver limitado. 

A SGO classifica como semi-urgente, a realizar entre 1 a 4 semanas.   
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Cancro do endométrio (critérios de risco referidos nas 2 recomendações) 

baixo risco: considerar tratamento hormonal, SIU levonorgestrel (52mg) 

alto risco: a ESGO/IGCS considera a possibilidade de realizar apenas HT+AB ±BGS; a SGO 

classifica a cirurgia como semi-urgente, 1 a 4 semanas;  

 

Cancro do Ovário 

Possibilidade de iniciar QTNA situações que requerem cirurgia de grande complexidade 

A ESGO/IGCS considera a hipótese de estender a QTNA até 6 ciclos. A SGO classifica a 

cirurgia de intervalo após QTNA como semi-urgente, 1 a 4 semanas.  

Cancro da vulva 

A SGO classifica a cirurgia como semi-urgente,  1 a 4 semanas; a ESGO/IGCS é omissa. 

 

CANCRO DA MAMA  

 

A cirurgia que deve ser considerada urgente/semi-urgente (1 a 4 semanas): 

1. Cancro da Mama classificado como cT2 ou cN1 com RE+, RP+ e HER2-; # 

2. Cancro da mama triplo negativo ou HER2+; & 

3. Após-tratamento com QTNA, em data ótima para cirurgia;  

4. Biópsias discordantes com elevada probabilidade de malignidade;  

5. Cirurgia de recidiva. 

# algumas doentes podem receber terapêutica hormonal - discussão multidisciplinar 

& algumas doentes podem começar por QTNA - discussão multidisciplinar 

 

A cirurgia que deve ser diferida: 

1. Cirurgia para alargamento de margens  

2. Cancros da mama cTis N0, RE pos ou neg 

3. Cancros da mama cT1N0, RE pos, RP pos, Her2 neg * 
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4. Cirurgia de reconstrução da mama com tecidos autólogos  

 

*Estas doentes podem receber terapêutica hormonal -  discussão multidisciplinar 
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