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Ter um tumor no colo do útero já não significa ficar infértil. Cinco mulheres foram operadas  
em França e quatro em Portugal, através de uma técnica inovadora que permite manter  

a fertilidade. Graças à cirurgia desenvolvida por médicos franceses, já nasceram duas crianças  
de portuguesas. E outras duas vêm a caminho. Para desespero de muitas mulheres, a maioria  

dos médicos desconhece ainda que é possível fazer esta operação em Portugal
POR ISABEL NERY TEXTO JOSÉ CARLOS CARVALHO FOTOS

Mães,  
apesar do cancro

S
aber que se tem uma do-
e n ç a  p o t e n c i a l m e n t e 
mortal é duro. Saber que 
se tem uma doença poten-
cialmente mortal, quan-
do ainda não se passou a 

casa dos 20 anos, é muito duro. Saber 
que tudo isso significa nunca poder ter 
filhos é o fim do mundo – ou quase.

Esta é a história de três mulheres que 
se recusaram a seguir o caminho que in-
dicava a seta – tirar o útero e salvarem-
-se de morrer –, para descobrirem que, 
afinal, ter cancro do colo não tem de 
significar o fim da maternidade. Todos 
os anos, 900 mulheres ouvem, em Por-
tugal, o diagnóstico: tumor maligno do 
colo do útero. Dessas, 300 vão morrer. 
A maioria tem menos de 50 anos, mas é 
confrontada com a solução mais radical 
– e muitas vezes preguiçosa – de «tirar 
tudo». O tudo não é apenas um órgão. E 
muito menos um órgão qualquer. Nele 
se aninham gerações futuras. A boa no-
tícia é que o radicalismo pode ser evi-

tado, em muitos casos. A má notícia é 
que a maior parte das mulheres nunca 
chega a ser informada dessa possibili-
dade. Lara, Patrícia e Inês provam que é 
possível curar o cancro e ter filhos.

VITÓRIA!
O tratamento da doença que a podia 
matar – adenocarcinoma invasivo – im-
plicava limpá-la por dentro. No sentido 
literal, afectivo e biológico. Ouviu: «Não 
tirar é muito arriscado. A única coisa se-
gura é tirar tudo.» Recusou. Como se re-
cusa um veredicto injusto: «Tínhamos 
acabado de decidir ter filhos. Já perdi 
dois irmãos e tornei-me filha única. Para 
mim, a família significa muito.»

Tanta determinação de Patrícia Rodri-
gues, 32 anos, administrativa desempre-
gada, levou os médicos a sugerirem-lhe 
um tratamento que algumas mulheres 
já tinham feito em França. Informou-se, 
falou com outras doentes e decidiu que 
era por ali que queria ir. Rapidamente 
percebeu que o caminho era para fazer 

Incidência 
Ataque  
à juventude
Todos os anos há 900 novos 
casos de cancro do colo do 
útero, o que coloca Portugal 
no pior lugar europeu em 
taxa de incidência, depois 
dos países de Leste. Destas 
900 mulheres, 300 vão 
morrer. E a doença aparece 
cada vez mais cedo
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Grávida...
Patrícia Rodrigues, 
32 anos, foi operada 
em França porque, 
em Portugal, lhe 
diziam que era 
muito arriscado não 
«tirar tudo». Tratou o 
cancro por laparos-
copia, numa cirurgia 
paga pelo Estado 
português

... e mãe
Em Dezembro de 
2009, com oito 
meses de gestação, 
nasceu a primeira fi-
lha de Patrícia. Uma 
Vitória, de nome e 
de facto – contra a 
resignação
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sozinha. «Quando tive a reunião com a 
equipa do Instituto Português de Onco-
logia [IPO] de Lisboa parecia um fune-
ral. Só perguntavam: ‘Tem a certeza de 
que quer fazer isto? Pensou bem?’ Senti-
-me desconfortável.»

Se tivessem visto as palavras pinta-
das em casa de Patrícia compreende-
riam que há convicções difíceis de aba-
lar. «Família é tudo na vida», gravou, na 
parede do quarto. Com marca de tinta, 
para a posteridade. 

Uma vez confirmado o estado inicial 
da doença, Patrícia agendou rapidamen-
te a cirurgia em França.

Paredes cor-de-rosa, peluches a es-
preitar, no topo dos armários. O quarto 
destinado à primeira filha de Patrícia 
espera, há muito, por uma criança. Não 
será apenas mais uma. Será Vitória. De 
nome. E de facto.

De acordo com os dados da Divisão 
da Mobilidade de Doentes da Direcção-
-Geral da Saúde, Patrícia é uma das cin-

co portuguesas que foram operadas em 
França, pagas pelo Estado português. 
Em 2005, foi autorizada uma cirurgia; 
no ano seguinte; duas; em 2008; uma; e 
em 2009 outra. Até agora, nenhum pe-
dido deste tipo foi recusado.

MENOS RADICAL, MAIS TRABALHOSA
É possível engravidar depois da traque-
lectomia, mas só 60% o conseguem, nal-
guns casos recorrendo a reprodução me-
dicamente assistida. Na altura em que 
Patrícia soube que tinha cancro, ainda 
não se fazia, em Portugal, a cirurgia que 

permite retirar o colo do útero com mar-
gem de segurança, mantendo o corpo, 
que é onde há gestação (ver infografia). 
Mas aquela inovadora operação já tinha 
sido apresentada em congressos e era 
comum em França, desde os anos 1990. 
Patrícia marcou uma consulta com Eric 
Leblanc, no Centre Oscar Lambret, em 
Lille. Apesar do cepticismo dos especia-
listas portugueses, nada na literatura 
científica justifica tamanhas reticên-
cias, nota Leblanc: «Já operámos 35 mu-
lheres. No nosso caso, como nos outros 
centros, a sobrevivência ao cancro é de 
96 por cento, um resultado equivalente 
ao da cirurgia mais radical.»

Se os resultados são idênticos à so-
lução mutiladora, porque não há mais 
médicos a optar pela traquelectomia? 
«Não querem fazer isso porque a cirur-
gia radical é mais fácil. A traquelecto-
mia dá muito trabalho e é preciso seguir 
mais a doente, depois da operação», re-
sume Eric Leblanc, 63 anos, director do  

A cirurgia que ‘faz’ bebés
Para poderem ser mães depois de um cancro no colo
do útero, as mulheres têm de fazer uma traquelectomia.
Retrato desta sofisticada intervenção cirúrgica
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É eficaz?
A parte do cérvix retirada
durante a cirurgia é analisada
ao microscópio, enquanto
a doente ainda está na marquesa.
Se não houver células cancerígenas
à volta dos tecidos, o cancro é considerado
tratável por traquelectomia. Se forem
encontradas células tumorais, não é possível
fazer este tratamento

pequena abertura que permita a saída do
corrimento menstrual. Durante o procedimento,
são retirados alguns gânglios linfáticos do útero
para analisar e verificar se as células cancerígenas
não se espalharam. Esta parte do procedimento
é geralmente feita por laparoscopia, no caso
francês. Em Portugal, faz-se de «barriga aberta»

Como se processa?
Depois de retirado o útero, a abertura do cérvix
é cosida de forma muito estreita, deixando uma

Para quê?
Estes pontos, também conhecidos por ,
criam uma costura forte dentro e à volta do cérvix.
Servem para aguentar a gravidez até ao seu termo

cerclage

O que é?
Desenvolvida pelo cirurgião
francês Daniel Dargent,
em 1987, esta cirurgia
permite retirar
os tecidos cancerosos
no colo do útero,
mantendo a abertura
do cérvix e o espaço
para uma futura gravidez

Traquelectomia

INFOGRAFIA MT/AR/VISÃO

 60%
Taxa de mulheres que 

conseguem engravidar, 
depois de um tratamento 

por traquelectomia
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Departamento de Ginecologia Oncoló-
gica do Centro Oscar Lambret.

Sendo verdade que a solução francesa é 
eficaz, também importa saber que não se 
aplica a todos os casos. «As candidatas são 
mulheres com cancro em estados iniciais 
e com menos de dois centímetros. Por 
isso, mesmo nos centros de referência só 
se operam 60 mulheres por ano», alerta o 
director de Ginecologia e Obstetrícia do 
lisboeta Hospital da Luz, António Setú-
bal. Para o médico, «esta operação foi a 
mais bonita das inventadas nos últimos 
anos, porque, apesar de se aplicar a um 
número reduzido de mulheres, é impor-
tante por permitir que sejam mães».

António Setúbal, 52 anos, lamenta que 
a mensagem não esteja a ser difundida, 
porque «os IPO minimizam a laparosco-
pia [introdução de um pequeno telescó-
pio, para visualizar a superfície dos órgãos 
ginecológicos]». Pior ainda: «Deixam-se 
ficar para trás por desconhecimento cien-
tífico e por falta de vontade dos médicos.  
A laparoscopia tem enfrentado resistên-
cias porque a curva de aprendizagem é 
lenta, minuciosa e exige muito esforço.»

SONHO ‘VS.’ SOBREVIVÊNCIA
É verdade que a primeira pergunta foi 
«Vou morrer?» Mas não é menos certo 
que uma vez desfeita a maior angús-

tia, todos os minutos das duas horas de 
consulta foram gastos em busca de al-
ternativas à infertilidade causada pelo 
salvamento. Lara Tropa, na altura com 
29 anos, recusou-se a aceitar trocar um 
sonho de sempre – ser mãe – pela sobre-
vivência. «Caiu-nos o mundo aos pés, 
quando ouvimos que tinha cancro e era 
preciso tirar o útero para ficar curada. 
Eu só chorava e o meu marido dizia que 
tinha de haver alternativas. Perante o 
nosso desespero, a médica disse-nos 
que havia uma hipótese, se fizéssemos 
tratamento em França, embora conti-
nuasse a insistir que era mais seguro ti-
rar tudo.» 

‘Justifica-se que as mulheres 
sejam enviadas para França porque 
quatro casos [até agora operados 
em Portugal] não são nada’ 
Luís Graça, presidente do Colégio de Ginecologia  
e Obstetrícia da Ordem dos Médicos

‘Não é rigorosamente  
verdade que a qualidade  
esteja ligada apenas à 
quantidade de cirurgias’ 
Jorge Espírito Santo, presidente do Colégio  
de Oncologia da Ordem dos Médicos
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Depois de muitas pesquisas, o casal 
encontrou Eric Leblanc. Na semana se-
guinte, estavam no consultório do mé-
dico francês, em Lille. O objectivo era 
voltarem dali a algumas semanas, se as 
análises dessem indicação positiva para 
a traquelectomia. Mas o especialista em 
Ginecologia Oncológica ficou tão im-
pressionado com a determinação do ca-
sal – o primeiro dos vários portugueses 
que viriam a procurá-lo – que fez a cirur-
gia naquela mesma semana, adiando as 
férias que tinha marcado.

Removidos 21 gânglios, feita a opera-
ção de oito horas com anestesia geral, 
Lara, gestora de comunicação, ficou a 
saber que o cancro estava localizado. 
Conseguiu tratar-se de um tumor ma-
ligno, sem abdicar de ser mãe. Agora, 
luta para não ser a única: «Só quero que 
se saiba que esta alternativa existe», diz, 
enquanto evita que o filho Henrique, de 
19 meses, teste os seus dotes artísticos, 
com uma caneta, no sofá da sala.

EM COIMBRA, COMO EM FRANÇA
O pai de Henrique, Pedro Tropa, 37 
anos, administrador de uma empresa de 

tecnologias de informação, tem dificul-
dade em aceitar que haja dezenas de mu-
lheres a quem foi tirado o ventre porque 
poucos aceitam apresentar a traque-
lectomia como solução. «A Lara já fez 
isto há quatro anos», indigna-se. «Não é 
novo, mas os médicos continuam a não 
saber. Revolta-me que muitas mulheres 
fiquem sem útero só porque ninguém as 
informa. Se tivéssemos ouvido os médi-
cos portugueses, o Henrique nunca aqui 
estaria», nota, enquanto afaga o cabe-
lo do filho. Henrique, explique-se, por 

causa do médico que o tornou possível, 
Eric, e que lhe envia presentes no ani-
versário.

No quarto do pequeno há fotografias 
da família com Leblanc, em jeito de agra-
decimento. «Este cancro pode destruir 
uma mulher, uma família. Ter uma opção 
é muito bom», resume o pai. A família 
Tropa continua a crescer – daqui a seis 
meses Henrique terá um irmão – graças 
ao médico francês. Mas já não tem de 
ser assim. Em Coimbra, é feita a mesma 
operação, desde 2007. Embora seja ain-

Triunfo Pais felizes
Henrique foi o primeiro, fruto do tratamento francês feito  
a uma portuguesa. Lara, 33 anos, e Pedro Tropa, 37, estão  
já à espera do segundo filho e fazem questão de divulgar a sua 
escolha: «Revolta-me que muitas mulheres fiquem sem útero 
só porque ninguém as informa desta opção», indigna-se o pai 
de Henrique, de 19 meses

D.
R.
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da ignorado por muitos ginecologistas e 
oncologistas, o IPO local tratou já qua-
tro mulheres com cancro do útero.

MÉDICOS DIVIDIDOS
O presidente do Colégio de Ginecologia 
da Ordem dos Médicos, Luís Graça, 63 
anos, admite desconhecer que o trata-
mento já se faz em Portugal: «Se um grupo 
não se evidencia, não temos de conhecer.» 
O responsável da Ordem defende mes-
mo que se continue a mandar as doentes 
para França. «Têm de operar 40 para ser 
um centro de referência. Justifica-se que 
as mulheres sejam enviadas para França 
porque quatro casos não é nada.»

Ana Rodrigues, 53 anos, responsável 
pela Ginecologia Oncológica do Hospi-
tal de Santa Maria, em Lisboa, conhe-
ce a técnica, mas argumenta que não 
se tem justificado o seu uso na unidade 

que chefia. «Se o procedimento cirúr-
gico  do IPO de Coimbra é eficaz, é para 
lá que devemos referenciar os doentes. 
Em Santa Maria, não tem feito sentido 
proceder-se a traquelectomias porque 
o número de doentes é muito diminu-
to. No último ano, só uma doente teria 
indicação e nenhum cirurgião faz bem o 
que faz poucas vezes. Há coisas raras em 
Medicina e essas devem concentrar-se 
em poucos centros.» 

A própria Ordem divide-se, numa al-
tura em que se discute a importância 
da quantidade, quando se fala em tra-
tamentos de cancro. «Não é rigorosa-
mente verdade que a qualidade esteja li-
gada apenas à quantidade de cirurgias», 
contrapõe Jorge Espírito Santo, 55 anos, 
presidente do colégio de Oncologia. 
«Essa ideia é arrepiante. O que importa 
saber é se, em Coimbra, os resultados 
são idênticos aos dos outros países. Se 
sim, estão a utilizar bem a técnica.»

As resistências dos médicos portu-
gueses à traquelectomia começam no 
desejo de banir o cancro sem margem 
para dúvida, a qualquer custo. Ideia já 
ultrapassada, defende Espírito Santo: 
«Este caso é o cerne da questão sobre a 
forma de encarar a Oncologia. O con-
ceito de que se tem sempre de tirar tudo 
já lá vai. O mais importante é que essas 

96%
Taxa de sucesso da 

traquelectomia, idêntica 
à da cirurgia radical, em 

que se retira o útero

‘A cirurgia radical é mais fácil. 
A traquelectomia dá muito trabalho’ 
Eric Leblanc, director do Departamento de Ginecologia Oncológica do Centre Oscar Lambret

ERIC LEBLANC (à esq., na foto) com  
o primeiro bebé português, Henrique, nascido 
depois de uma traquelectomia para tratar  
o cancro do útero. Mãe e avó não esquecem  
a disponibilidade do médico francês

D.
R.
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mulheres possam ser tratadas, mas acho 
lamentável que se enviem as doentes 
para França quando podiam ser opera-
das em Portugal.»

PROJECTO: FAMÍLIA
Uma delas, Inês Antunes, de 28 anos, es-
pera, agora, o primeiro bebé. «O choque 
não foi ter cancro, foi saber que nunca 
poderia ter filhos», conta esta enfermei-
ra. «Sabia que o cancro se podia supe-
rar. Ficar sem útero é que não», recorda, 
com as mãos no tapete de Arraiolos que 
agora lhe entretém os dias.

Ao contrário de Lara e Patrícia, aquela 
enfermeira de Leiria não teve de enfren-
tar ignorâncias e arrogâncias para ser mãe. 
«No IPO de Coimbra explicaram--me que, 
nestas situações, o normal é retirar tudo, 
mas como não tinha filhos podíamos optar 
pela traquelectomia. Disse logo que sim.»

Entre os babetes e as toalhas que está 
a bordar, há agora marcação de ecogra-
fias de duas em duas semanas. Porque 
esta não é só a primeira gravidez de Inês; 
é também a de Daniel Pereira da Silva, 
59 anos, director do Serviço de Gineco-
logia do IPO de Coimbra: «Gostava de 
ir ao baptizado deste bebé. É como se 
fosse um filho meu», admite o único mé-
dico português com uma doente grávida 
depois de uma traquelectomia.

Embora o resultado seja idêntico 
– tratar o cancro sem perder a fertili-
dade –, há algumas diferenças entre o 
procedimento francês e o português: 
«Tiramos os gânglios por via abdominal 
e o útero por via vaginal. No próximo 
ano, vamos já fazer por laparoscopia, 
como em França. Estamos a preparar 
um colega para isso», revela Daniel  
Pereira da Silva.

‘ O êxito é igual ao das cirurgias radicais.  
Não sei porque é que não mandam para cá as mulheres’ 
Daniel Pereira da Silva, director do Serviço de Ginecologia do IPO de Coimbra

OPÇÃO O ginecologista António Setúbal, 
do Hospital da Luz, em Lisboa, defende o 
tratamento das mulheres por laparoscopia, 
um método cirúrgico menos invasivo
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O especialista de Coimbra reconhece 
que poderia tratar mais casos se os co-
legas estivessem sensibilizados para a 
técnica francesa: «Nos carcinomas ini-
ciais, o êxito é igual ao da cirurgia radi-
cal. Não sei porque é que não mandam 
para cá as mulheres. Já o divulguei num 
congresso. Em 2008, a Direcção-Geral 
da Saúde perguntou-nos se podíamos 
operar e dissemos que sim. A técnica 
justifica-se plenamente porque há cada 
vez mais mulheres a adiarem o projecto 
de família. Se houvesse um bom encami-
nhamento, seriam operadas, pelo me-
nos, cinco a dez mulheres por ano.»

MAIS DOENTES E MAIS JOVENS
Daniel Pereira da Silva acredita que é 
uma questão de tempo até esta alterna-
tiva chegar às portuguesas, sem tantos 
receios: «A tendência é sempre radical 
– tirar tudo. No cancro da mama tam-
bém foram as mulheres que levaram 
os médicos a reverem os critérios. Só 
agora é que isso está a chegar à Gine-
cologia.» Depois dos países de Leste, 
Portugal é o Estado europeu com a mais 
elevada taxa de cancro do colo do útero. 

Com a experiência sexual a antecipar-
-se, a tendência será para piorar, antes 
de melhorar. Enquanto a vacina não dá 
os seus frutos – só a próxima geração de 
mães poderá sentir os benefícios da pre-
venção –, as previsões apontam para que 
o tumor afecte mulheres cada vez mais 
jovens. 

O tratamento por traquelectomia cus-
ta ao Serviço Nacional de Saúde cerca de 
3 500 euros. Ninguém fez as contas ao 
que custa não fazê-lo. O que aqui se pro-
põe é uma versão alternativa para quem 
ouve como diagnóstico «cancro do colo 
do útero». Uma alternativa tão desejada 
quanto possível. 

Esperança Já de dois meses – e tudo bem
Quando ouviu o diagnóstico não se assustou com a palavra 
cancro, mas ficou apavorada por nunca mais poder engravidar. 
Saber que havia alternativa salvou-a de ficar infértil. Inês 
Antunes, 28 anos, espera o primeiro filho, depois de ter feito 
uma traquelectomia, no IPO de Coimbra

€3 500 
É o custo da 

traquelectomia para 
o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), em Portugal 
e em França. Mas no 
estrangeiro fica mais 

caro devido às despesas 
de deslocação – também 

suportadas pelo SNS 

PIONEIRA Inês Rodrigues é a primeira 
portuguesa a engravidar depois de ser 
operada, no nosso país, com a mesma 
técnica desenvolvida em França


