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Prefácio

É com enorme satisfação que assistimos, nos últimos anos, a um aumento 
significativo de publicações, nomeadamente de textos, no âmbito da Ginecologia/
Obstetrícia. O Dr. Daniel Pereira da Silva e um grupo de colaboradores quiseram 
dar-me o prazer de escrever o prefácio desta obra, o que faço com muito gosto.

Foi em 1969 que, sob a orientação do principal impulsionador da «Escola de 
Ginecologia de Coimbra», o Professor Doutor Ibérico Nogueira, fui aconselhado a 
aprofundar os meus conhecimentos e treino em Ginecologia Oncológica. Comecei 
por consultar a bibliografia então existente e, antes mesmo de ter estagiado no 
Instituto Gustave-Roussy (Paris), comecei a tratar doentes de cancro com citos-
táticos. Recordo, que a primeira doente era portadora de um carcinoma do ovário 
em estádio avançado e que, após uma laparotomia exploradora com biopsia, fez 
tratamento com «ciclofosfamida», em perfusão única na dose de 1,5 g/m2. A 
doente «sobreviveu» a esta dose repetida mais uma vez e na sequência foi sub-
metida a uma nova laparotomia, verificando-se então, o que hoje consideramos, 
uma resposta parcial com lesões residuais mínimas.

Em 1974 escrevi: «O cancro do ovário é um dos tumores malignos genitais 
femininos mais frequentes, cujo prognóstico é muito grave, pela circunstância de 
o seu rastreio ser praticamente impossível e o diagnóstico precoce muito difícil»1.

Em 2012 o número de novos casos de cancro do ovário previstos em Portugal era 
de 616, estimando-se para 2035 cerca de 736 casos, o que corresponderá a um 
acréscimo de 19,5%, como resultado do aumento da esperança de vida das mulheres2.

Quando comparo o que escrevi em 1974, ao longo de quase 300 páginas, e 
o estado da arte atual do cancro do ovário, explanado nesta magnífica e crite-
riosa publicação, verifico que apesar do habitual pessimismo em relação a um 
tumor com um prognóstico tão reservado, muitos foram os progressos que des-
taco: (1) a identificação de um grupo de tumores de transmissão hereditária e a 

 

1«Cancro do Ovário – Contribuição para o estudo de doentes com tumores epiteliais primitivos», 
Coimbra 1974. Edição do autor. 
2Globocan, 2012.
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possibilidade de uma atitude profilática; (2) um maior conhecimento da biologia 
tumoral e consequentemente do prognóstico e de orientação terapêutica mais 
ou menos agressiva; (3) a avaliação clínica com o recurso a marcadores tumorais 
e a técnicas de imagem na altura inexistentes: ultrassonografia de alta resolução 
associada ou não a uma avaliação Doppler, tomografia axial computorizada (TC), 
ressonância magnética nuclear (RM), tomografia por emissão de positrões (PET), 
técnicas de imunohistoquímica e biologia molecular, etc.; (4) maior capacidade 
de avaliar a extensão do tumor, antes da cirurgia, permitindo tratamento inte-
grado multidisciplinar mais adequado; (5) o recurso a cirurgia mais ou menos 
agressiva, que vai desde a cirurgia conservadora até à cirurgia de redução tumoral 
completa com peritonectomia com ou sem hipertremia; (6) a possibilidade de 
nalgumas situações a cirurgia poder ser realizada por laparoscopia (celioscopia); 
(7) o tratamento médico com um leque de citostáticos, empregues isoladamente 
ou em combinação (em 1974 apenas tínhamos disponíveis alguns agentes 
alquilantes e antimetabólitos) e a nova possibilidade de recurso a agentes diri-
gidos a alvos moleculares; (8) a disponibilidade de terapêutica médica e mesmo 
cirúrgica para o controlo das recorrências; (9) o controlo após tratamento mais 
eficaz na tentativa do diagnóstico precoce de uma recorrência; (10) os cuidados 
paliativos e o apoio emocional da doente e familiares através de abordagens no 
âmbito da psico-oncologia e da oncofertilidade.

Se considerarmos que de acordo com os princípios de «cancer patient advo-
cacy», os cuidados médicos não devem ser centrados na doença, mas no doente, 
interessa saber se todo o progresso verificado, desde os anos 60 do século XX 
até à atualidade, contribuiu para que as doentes com cancro do ovário sobrevivam 
mais anos e com qualidade. De acordo com dados provenientes de várias fontes, 
incluindo o «Annual Report», observa-se que a sobrevivência que nos anos 60 se 
situava globalmente entre os 25 e os 30% aos 5 anos, no início do século XXI 
ultrapassou os 40% aos 5 anos. É evidente que a sobrevivência continua baixa e 
dependente das características moleculares do tumor e do seu grau de extensão3, 
mas melhorou.

A capacidade científica e pedagógica dos autores desta obra, aliada à capacidade 
de liderança do seu coordenador são, desde já, garantia do êxito que alcançará, 
o que nos apraz registar.

Carlos Freire de Oliveira
Coimbra, Abril de 2015

3«Cancro do Ovário (tumores epiteliais)». Capítulo 24 in «Manual de Ginecologia», Vol. 1, 2009. Ed. 
Permanyer Portugal
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Introdução

O cancro do ovário é um vasto e 
heterogéneo grupo de neoplasias, que 
têm expressões muito diversas e re-
presentam um dos mais difíceis desa-
fios clínicos no âmbito da oncologia 
ginecológica.

Nos últimos anos verificaram-se 
avanços muito significativos na com-
preensão dos mecanismos de carcino-
génese sobretudo da variante epitelial, 
mas continuamos com enormes difi-
culdades na identificação das fases 
precoces da doença. O diagnóstico é 
demasiado tardio, o que compromete 
decisivamente o prognóstico. 

A identificação da extensão e natu-
reza da doença antes da cirurgia é, 
igualmente, muito exigente e com mui-
tos percalços. 

O tratamento cirúrgico e médico são 
complementares, e um não substitui ou 
minimiza as insuficiências do outro.

A cirurgia desempenha um papel de 
primeira grandeza e o volume do tumor 
residual é o principal fator de prognós-
tico conhecido.

A terapêutica médica evoluiu nos úl-
timos anos com novos alvos terapêuticos 

 

e no sentido de procurar grupos de 
doentes mais homogéneos que possam 
perspetivar uma melhor resposta.

São estes pressupostos que funda-
mentam a organização desta obra, na 
certeza de que abordagem desta neo-
plasia exige um trabalho em equipa, 
altamente exigente e diferenciado.

O Grupo Português de Estudos de 
Cancro do Ovário (GPECO), é um grupo 
cooperativo que conta com a colabora-
ção de especialistas de várias disciplinas 
que se dedicam ao estudo e tratamento 
desta patologia, e tem por objetivos:

Dinamizar a cooperação entre os 
vários especialistas que se dedicam a 
esta patologia.

 – Promover a atualização permanen-
te dos especialistas envolvidos no 
diagnóstico, tratamento e acompa-
nhamento das doentes com cancro 
do ovário.

 – Desenvolver, coordenar e estimular 
a investigação clínica e experimen-
tal do cancro do ovário.

 – Colaborar e dar consultadoria às 
instituições hospitalares ou outros 
organismos de assistência.
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 – Colaborar na definição de uma po-
lítica de saúde, sobretudo no que res-
peita à prática do cancro do ovário.

 – Promover e dignificar o exercício da 
oncologia na área do cancro do ovário 
e a melhoria da qualidade de saúde 
dos serviços prestados aos doentes.

 – Colaborar com os organismos na-
cionais e internacionais mais repre-
sentativos nesta área.
A publicação deste livro constitui 

um momento de particular destaque da 
nossa atividade.

É para mim, um privilégio e uma 
honra, coordenar a publicação desta 
obra, que estou certo merecerá grande 
aceitação, graças à qualidade e empe-
nho dos autores dos mais diversos 
capítulos, a quem presto público reco-
nhecimento.

Daniel Pereira da Silva

Presidente do GPECO
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Epidemiologia do cancro do ovário
Daniel Pereira da Silva e Fernando Mota

As neoplasias do ovário são um vasto 
grupo de entidades tumorais, que con-
forme a classificação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) de 2014 com-
porta vários grupos histológicos, que 
pela sua frequência podem ser ordena-
dos do seguinte modo (ver capítulo 2)1:

 – Epiteliais .
 – Estroma gonadal.
 – Células germinativas.
 – Outros grupos: mesenquimatosos, 
mesoteliais, tecidos moles, linfóide 
e mielóides, mistos, condições se-
melhantes a tumores e tumores 
secundários.
A referência genérica de cancro do 

ovário inclui todos os tumores classifi-
cados como borderline e malignos, nas 
suas diversas variantes histológicas.

Considerando todos os tipos histo-
lógicos em conjunto o cancro do ovário 
atinge sobretudo as mulheres com 
mais de 45 anos de idade, onde se ve-
rificam mais de 80% dos casos (Fig. 1)2.

Os tumores epiteliais, borderline ou 
malignos, são o grupo de tumores mais 
frequentes e representam entre 80-85% 

CAPÍTULO 1

dos casos. Os carcinomas são tumores 
sobretudo da peri e pós-menopausa, 
com 80% dos casos diagnosticados em 
mulheres com mais de 40 anos de idade 
e 40% com mais de 65 anos. Os tumores 
epiteliais borderline tendem a ocorrer 
em mulheres mais jovens, com uma 
media de idade de 45 anos3,4. 

Os tumores do estroma gonadal re-
presentam cerca de 5% dos casos e o 
de células germinativas cerca de 3%. 
Os outros grupos são ainda mais raros 
e respondem em conjunto pelos res-
tantes. Entre os tumores do estroma 
gonadal, os tumores de células da gra-
nulosa são os mais frequentes, atingem 
70% dos casos. Em geral são tumores 
de baixo potencial de malignidade. Po-
dem assumir duas formas: o da mulher 
jovem, habitualemte com menos de 30 
anos de idade e tendencialemente 
mais agressivos que o da mulher adul-
ta, que surge após os 50 anos, na peri 
e pós-menopausa. 

O grupo dos tumores de células 
germitativas são mais frequentes nas 
mulheres entre os 15-30 anos, com 



Manual de cancro do ovário

2

Quadro 1. Distribuição dos tipos histológicos por grupos etários

Tipo histológico < 20 anos 20-50 anos > 50 anos

Carcinomas epitéliais 29% 71% 81%

Células germinativas 59% 14%  6%

Estroma gonadal  8%  5%  4%

Mesenquina NOS  4% 10%  9%

0
10
20
30
40
50
60
70
80

< 15
15

-19
20-2

4
25-2

9
30-3

4
35-3

9
40-4

4
45-4

9
50-5

4
55-5

9
60-6

4
65-6

9
70-7

4
75-7

9
80-8

4
> 85

N.o total de casos: 489

N
.o  d

e 
ca

so
s

Figura 1. Número de novos casos de cancro do ovário por grupos etários.

particular destaque para os disgermi-
nomas que representam cerca de 50% 
dos carcinomas deste grupo, sendo 
80% dos casos diagnosticados em mu-
lheres entre 20-30 anos. Os teratomas 
imaturos respondem por 15-20% e ten-
dem a atingir adolescentes e mulheres 
jovens, entre os 10-20 anos de idade. 
Os tumores do saco vitelino (seio en-
dodérmico) representam cerca de 20% 
das neoplasias malignas deste grupo e 
aparecem ligeiramente mais tarde, en-
tre a 2.a-3.a décadas de vida5.

A distribuição etária altera-se com-
pletamente em função do tipo histoló-
gico do tumor (Quadro 1)5.

INCIDÊNCIA E MORTALIDADE 
Nos EUA o cancro do ovário é a 5.a 

neoplasia maligna mais frequente da 
mulher, mas é a quarta causa de mor-
talidade3.

Conforme dados do Globocan 2012, 
em Portugal o cancro do ovário é 9.o na 
incidência de cancros na mulher e o 8.o 
quanto à mortalidade, com 616 novos 
casos e 381 óbitos registados (Fig. 2)6.

Nos países da União Europeia (UE) 
tem uma incidência variável, com a 
taxa mais alta no Reino Unido de 
11,74/100.000 e a mais baixa em Por-
tugal com 6,24/100.000 (Figs. 3 e 4). 
A mortalidade é elevada em todos os 
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países, atendendo às fases avançadas 
da doença aquando do diagnóstico e à 
relativa ineficácia do tratamento nessas 
circunstâncias. Varia entre 3,06/100.000 
em Portugal a 6,38/100.000 na Noruega 
(Figs. 3 e 5)6.

Incidência
Mortalidade

Mama
Colorectal

Corpo do útero
Colo do útero

Estômago
Pulmão

Linfoma não-Hodgkin
Melanoma da pele

Ovário
Leucemia

Cérebro, sistema nervoso
Tiróide

Pâncreas
Bexiga

Rim

0 20 40 60 80

Figura 2. Incidência e mortalidade em Portugal de vários tipos de cancro na mulher.

Incidência
Mortalidade

0 5 10 15

Portugal
Espanha

França
Reino Unido

Irlanda
Alemanha

Noruega
Suécia

Filândia
Dinamarca

Itália
Austria
Grécia

USA
Canadá

Figura 3. Taxa de incidência e mortalidade padronizadas em vários países por cancro do ovário.

FATORES DE RISCO
A epidemiologia do cancro do ovário 

é multifacetada, com fatores genéticos, 
reprodutivos e ambientais que exercem 
uma influência direta ou indireta sobre 
a carcinogénese das gonadas.
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Múltiplos estudos têm sugerido que 
vários fatores poderão proteger ou expor 
as mulheres ao desenvolvimento de can-
cro epitelial do ovário. A quadro 2 discri-
mina os mais significativos e que estão 
validados pela análise epidemiológica7.

Numerosos estudos têm correla-
cionado fatores genéticos, alguns 
eventos da vida reprodutiva, hormonal 

e ginecológica da mulher, bem como fa-
tores ambientais com o risco de desen-
volvimento de cancro epitelial do ovário.

Hereditariedade (ver capítulo 1)
Do conjunto dos fatores de risco as-

sociados ao cancro do ovário, a história 
familiar desta neoplasia sobreleva to-
dos os outros. A existência de cancros 

Cancro do ovário
 8.4+
 6.8-8.4
 5.0-6.8
 3.8-5.0
 < 3.8
 Sem dados

Cancro do ovário
 5.5 +
 4.4-5.5
 3.5-4.4
 2.8-3.5
 < 2.8
 Sem dados

Figura 4. Taxas de incidência.

Figura 5. Taxas de mortalidade.
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do ovário em membros de uma mesma 
família tem sido descrita em numero-
sas casuísticas e em estudos caso-
-controlo. Tais estudos evidenciam au-
mentos estatisticamente significativos 
de cancros do ovário, mas também 
cancros da mama, endométrio e cólon, 
entre familiares de mulheres com can-
cro primitivo do ovário8.

Estima-se que o cancro hereditário 
do ovário represente 5-10% de todos 
os cancros do ovário8. Em comparação 
com o cancro esporádico, o cancro he-
reditário é diagnosticado, em média, 
10 anos mais cedo.

Existem duas síndromes associadas 
com o cancro hereditário do ovário: can-
cro hereditário da mama e ovário 
(HBOC), habitualmente associado a mu-
tações de transmissão autossómica do-
minante, interessando os locus BRCA1 
ou BRCA2 e responsáveis por 85-90% 
dos cancros hereditários e o cancro he-
reditário não polipoide do cólon 
(HNPCC), também conhecido por sín-
drome de Lynch II, associado a muta-
ções nos genes de reparação do ADN, 
em particular MLH1, MSH2 e MSH6, 
mas também PMS1 e PMS2, e no qual 

o cancro do ovário surge em 5-10% dos 
casos9

.
 Outros tumores relacionados 

com a síndrome de Lynch II incluem o 
cancro do endométrio, da mama, gas-
trointestinal e do trato urinário.

As mutações dos dois genes su-
pressores tumorais BRCA1 e BRCA2 – 
localizados respetivamente nos braços 
longos dos cromossomas 17 e 13 – são 
responsáveis por 80 e 15% da predis-
posição para desenvolver cancro nas 
mulheres com história familiar. Em 
contrapartida, o risco de desenvolver 
cancro do ovário, na população geral, é 
de apenas 1,4%. Recorde-se que estes 
dois genes codificam proteínas impli-
cadas nos mecanismos de reparação 
do ADN, controlo do ciclo celular e 
transcrição de outros genes. Até ao 
momento, já foram identificadas mais 
de 800 mutações nestes genes, o que 
dificulta a análise da sua relevância 
nos estudos familiares.

O risco de cancro do ovário depende 
do número de familiares do 1.o e 2.o 

grau com uma história de cancro do 
ovário e da mama e do número de 
neoplasias que surgem em idades pre-
coces. O risco é difícil de quantificar e 

Quadro 2. Fatores operantes na carcinogénese do epitélio ovárico

Fatores de risco  Fatores protetores

Hereditariedade
Nuliparidade/infertilidade
Terapêutica hormonal de substituição
Endometriose 
Uso de talco
Obesidade
Raça branca

Contracetivos orais
Laqueação tubar
Multiparidade
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requer a análise, tão completa quanto 
possível, da história familiar.

Devem ser orientadas para consul-
ta de tumores hereditários/aconselha-
mento genético:

 – Mulher com dois familiares do 1.o 
grau com carcinoma do ovário na 
pré-menopausa.

 – Mulher com um familiar do 1.o grau 
e um familiar do 2.o grau com car-
cinoma do ovário.

 – Mulher com cancro bilateral da 
mama.

 – Mulher pertencente a família com 
HNPCC – Lynch II.
A orientação de uma mulher com 

história familiar de cancro epitelial do 
ovário deve ser individualizada, depen-
de da idade e dos seus planos de ferti-
lidade e é proposta após avaliação do 
risco oncológico.

As recomendações atuais, dirigidas 
a mulheres com alto risco para cancro 
do ovário, incluem:

 – Aconselhamento genético, com es-
tudo dos genes BRCA1 e BRCA2.

 – Uso de contracetivos orais.
 – Ecografia pélvica e CA 125 anual-
mente (se desejarem preservar a 
capacidade reprodutiva). Porém, 
dois estudos prospetivos demons-
traram um reduzido benefício no 
uso desta metodologia10,11.

 – Anexectomia bilateral profilática 
(após constituição de família ou au-
sência de desejo procriativo) após 
os 35 ou 40 anos. É aceitável rea-
lizar uma histerectomia total con-
comitante.

 – Mamografia e eventual ressonância 
magnética mamária, anuais, a par-
tir dos 30 anos.

 – Adicionalmente, serão requisitadas 
mamografia e colonoscopia e reali-
zada biopsia do endométrio, perió-
dicas, em mulheres com síndrome 
de Lynch II documentado.

Infertilidade e indutores  
da ovulação

O risco acrescido de cancro do ová-
rio nas mulheres nulíparas poderá re-
fletir uma associação entre este can-
cro e a infertilidade. Longos períodos 
(10-15 anos) de coito desprotegido 
podem aumentar o risco de cancro do 
ovário pelo simples fato de a mulher 
ser privada dos efeitos protetores da 
gravidez e/ou dos contracetivos orais10. 
Uma meta-análise envolvendo 5.207 
mulheres com cancro do ovário, com-
paradas com 7.705 controlos, concluiu 
que a infertilidade aumenta o risco de 
cancro do ovário, independentemente 
da toma de «drogas da fertilidade»12,13. 

Numa revisão analisando a epide-
miologia do cancro do ovário Harris 

mostrou que as mulheres inférteis tra-
tadas com «drogas da fertilidade» ti-
nham um risco para cancro 2,8 vezes 
superior ao das mulheres sem inferti-
lidade. Este risco era maior naquelas 
que não engravidaram (OR: 2,7) do que 
nas que conceberam após a terapêuti-
ca (OR: 1,4)14. 

Outros estudos sugerem que: (i) o 
clomifene administrado por um perío-
do inferior a 12 meses não aumenta o 
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risco de cancros invasivos ou borderli-
ne do ovário; (ii) tanto a human chorio-
nic gonadotropin (hCG) como a human 
menopausal gonadotropin (hMG) não 
aumentam o risco de cancro do ovário; 
(iii) um estudo demonstrou um risco 
aumentado de cancro do ovário com o 
uso de clomifene por períodos superio-
res a 12 meses; e (iv) um outro estudo 
mostrou um risco acrescido para can-
cros borderline do ovário após estimu-
lação com a hMG15. 

Mais recentemente Briton, et al. re-
vendo os estudos clínicos prospetivos 
sobre esta temática, concluem que são 
limitados e não avaliam outros fatores 
associados ao risco de cancro do ová-
rio, como a paridade, e que apenas pe-
quenos estudos sugerem um ligeiro 
aumento do risco associado a drogas 
para tratamento da fertilidade16.

Terapêutica hormonal  
de substituição

A estimulação gonadotrófica pode-
rá constituir um fator etiológico no de-
senvolvimento de cancro do ovário. A 
terapêutica hormonal de substituição 
(THS), ao reduzir os níveis elevados 
das gonadotrofinas hipofisárias da mu-
lher pós-menopáusica, poderia dimi-
nuir o risco de cancro do ovário. Embo-
ra alguns estudos tenham apoiado tal 
decréscimo, outros assumem posição 
contrária. Por exemplo, um estudo de 
coorte, com cerca de 98.000 mulheres, 
realizado pelo National Institute of 
Health nos EUA concluiu que a THS 
empregue por longos períodos de 

tempo aumenta o risco de cancro do 
ovário. No caso de estrogénios isola-
dos, ao fim de mais de 10 anos, o risco 
relativo foi de 2,95 vs. 1,9 no grupo de 
controlo. Em relação à associação se-
quencial estrogénio e progestativo, ao 
fim de mais de 5 anos de uso, o risco 
relativo de cancro do ovário foi de 5,7 
vs. 3,1 no grupo de controlo17.

Dois outros grandes estudos de 
coorte norte-americanos – o Women´s 
Health Initiative e o Milion Women 
Study – demonstraram um aumento 
significativo do risco relativo de can-
cro do ovário nas mulheres menopáu-
sicas a quem havia sido prescrita 
THS. Foi também encontrada uma 
relação direta entre a duração da te-
rapêutica e o aumento do risco de 
desenvolver e falecer por cancro do 
ovário18,19.

Parece, contudo, que as THS com-
postas por estrogénios e progesterona 
naturais (não utilizadas nos ensaios 
americanos atrás referidos) não au-
mentam o risco de cancro do ovário. 

Endometriose
Alguns estudos encontraram uma 

relação entre a presença de endome-
triose e a sobrevinda de um cancro do 
ovário, particularmente do tipo endo-
metrioide ou de células claras, varian-
do a frequência desta associação en-
tre 0,7 e 8%20,21. Esta associação 
poderá ser explicada pelas similitudes 
etiopatogénicas entre as duas entida-
des, que partilham os mesmos fatores 
de risco. 
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Talco
O uso de talco cosmético no perí-

neo, quer em loções de higiene íntima, 
quer em pensos higiénicos, preservati-
vos ou diafragmas contracetivos, foi 
incriminado como possível fator de ris-
co para o cancro do ovário. É possível 
que o talco possa ser transportado e 
alcance os ovários. O talco pode estar 
contaminado com quantidade signifi-
cativa de asbestos. Tal fato conduziu 
ao estudo de grupos de trabalhadoras 
que lidam com asbestos (amianto) e foi 
assinalado um risco acrescido de can-
cro do ovário nesses grupos7. Também 
operárias que contactam com aminas 
e hidrocarbonetos aromáticos estão 
em risco de virem a contrair cancro do 
ovário. 

Obesidade
Num estudo caso-controlo realiza-

do na Austrália, mulheres na menopau-
sa com um índice de massa corporal 
(IMC) superior ao percentil 85, tinham 
um risco duplo de cancro do ovário em 
comparação com mulheres com um 
IMC no percentil 30. Este risco, em re-
lação com o IMC, mantinha-se signifi-
cativamente elevado mesmo em análise 
multivariável22. Visto que uma relação 
cintura-anca elevada pode estar asso-
ciada a hiperandrogenémia e síndrome 
dos ovários poliquísticos, estes fatores 
podem ser responsáveis pelo risco 
acrescido observado6. Um outro traba-
lho, analisando 1,1 milhão de mulheres 
norueguesas, corroborou os resultados 
do estudo australiano23. 

Raça
Nos EUA a incidência do cancro do 

ovário é significativamente mais eleva-
da entre as mulheres de raça branca e 
havaianas, intermédia entre as negras, 
hispânicas e asiáticas, e mais baixa nas 
mulheres nativas americanas. Entre 
1986 e 1990 a taxa de incidência foi 
50% mais elevada para as mulheres 
brancas em comparação com as mu-
lheres americanas de origem africana7. 
Estas diferenças raciais muito prova-
velmente refletem diferenças também 
em relação a outros fatores de risco, 
como sugerido pelo aumento da inci-
dência do cancro do ovário nas mulhe-
res japonesas que emigram para os 
EUA.

FATORES PROTETORES
De um modo geral, todas as situa-

ções que concorram para a diminuição 
do número de ovulações a que a mu-
lher é exposta, desempenham um pa-
pel protetor contra a carcinogénese 
epitelial ovárica. Fathalla foi o primei-
ro a sugerir que o fator fundamental 
na etiopatogenia do cancro epitelial 
do ovário será a rotura do epitélio de 
superfície por ocasião da ovulação24. 
O traumatismo continuado seria res-
ponsável pela transformação maligna, 
a chamada «ovulação incessante». A 
superfície ovárica sofre um pequeno 
traumatismo aquando da ovulação e o 
efeito cumulativo desta repetida agres-
são e consequente reparação poderia 
contribuir para o desenvolvimento da 
neoplasia ovárica, como resultado de 
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mutações espontâneas. Adicionalmen-
te, Zajicek postulou que os tumores 
epiteliais do ovário podem surgir a 
partir de inclusões epiteliais da super-
fície ovárica que frequentemente 
ocorrem após a ovulação25. Para al-
guns autores os quistos de inclusão 
representam verdadeiras lesões pré-
-malignas26.

Contracetivos orais 
Os contracetivos orais combinados 

reduzem o risco de cancro do ovário e 
este efeito protetor é um dos achados 
mais consistentes e melhor estabele-
cidos na epidemiologia do cancro do 
ovário. O uso dos contracetivos orais 
diminui de 30-60% o risco de cancro do 
ovário, dependendo do tempo da sua 
utilização. Hankinson, et al. estimaram 
que este risco decresce 11% por cada 
ano de uso dos contracetivos orais27. 
Contudo, a partir dos 6 anos da sua 
utilização o efeito protetor adicional é 
mínimo. Este efeito protetor é seme-
lhante tanto para nulíparas como para 
multíparas7. Um outro estudo mostrou 
que o uso de contracetivos orais por 
mulheres nulíparas, por um período de 
5 anos, reduz o risco de cancro do ová-
rio para valores sobreponíveis aos das 
multíparas28. O mesmo trabalho de-
monstrou que o uso de contracetivos 
orais, durante 10 anos, por mulheres 
com uma história familiar de cancro do 
ovário, diminui o risco desta neoplasia 
para valores inferiores aos das mulhe-
res sem história familiar de cancro do 
ovário.

Laqueação tubar e 
salpingectomia

Vários estudos demonstraram uma 
redução do risco de desenvolvimento de 
cancro do ovário, variando entre 30 e 
65%, após laqueação tubar29,30. Este 
efeito protetor foi também encontrado 
para as portadoras de mutações no 
gene BRCA1. Dois mecanismos foram 
incriminados: a obliteração tubar dimi-
nui o acesso de carcinogéneos ambien-
tais ao ovário – a partir do trato genital 
inferior – e a atividade ovulatória dimi-
nui, como consequência de alterações 
circulatórias locais, após a cirurgia.

Com os novos conceitos sobre a 
carcinogénese do cancro do ovário em 
que as trompas têm um papel determi-
nante na génese de alguns tumores 
epiteliais, a salpingectomia bilateral é 
um procedimento atrativo e altamente 
recomendável para a prevenção des-
ses tumores31.

Multiparidade
A gravidez é um fator protetor para 

cancro do ovário. As mulheres multípa-
ras apresentam um decréscimo apro-
ximado de 30% de risco em compara-
ção com as nulíparas. 

Num extenso estudo prospetivo a 
paridade foi o único fator da vida repro-
dutiva que mostrou uma associação 
substancial e independente com o can-
cro do ovário. As mulheres que conce-
beram tinham uma diminuição de 45% 
de risco para este cancro em compara-
ção com as nulíparas. Este risco relati-
vo foi independente da idade aquando 



Manual de cancro do ovário

10

do primeiro parto e, além do mais, 
cada parto esteve associado com um 
decréscimo de 16% de risco27.

Em contraste com o papel protetor 
da gravidez, numerosos estudos não 
encontraram quaisquer efeitos signifi-
cativos da idade da menarca ou da me-
nopausa, em relação com o risco de 
desenvolvimento de cancro do ovário32. 
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Cancro do ovário hereditário
Fátima Vaz

INTRODUÇÃO
Todo o cancro é genético mas nem 

todo o cancro é hereditário. Esta expres-
são aplica-se ao cancro do ovário, da 
mesma forma que a outras neoplasias. 
Em todas as neoplasias ocorrem, no 
evento inicial da cancerigénese, várias 
mutações que permitem a uma célula 
adquirir autonomia proliferativa e escape 
aos mecanismos de morte celular pro-
gramada. Uma célula normal, ao acumu-
lar várias destas mutações (somáticas 
porque se adquirem em células de ór-
gãos já desenvolvidos) origina o clone 
responsável pela neoplasia. No caso do 
cancro hereditário, as mutações são ger-
minais, transmissíveis à descendência, 
através de transmissão autossómica do-
minante ou recessiva. A herança é pro-
cessada através de uma célula germinal 
progenitora (oócito ou espermatozóide) 
e como tal, presente desde a conceção, 
em todas as células do indivíduo. 

O cancro do ovário, em 10-15% 
dos casos (dependendo da população 
e/ou etnia) é hereditário, geralmente 
associado a transmissão autossómica 

CAPÍTULO 2

dominante de mutações patogénicas 
nos genes BRCA1 e BRCA2 (síndrome 
hereditário de cancro da mama e ová-
rio) ou nos genes de reparação do DNA 
(associados ao síndrome de Lynch. 
Apesar do espetro destes síndromes 
incluir, mais frequentemente, outras 
neoplasias (carcinoma da mama, co-
lorretal e outras) é fulcral a avaliação 
do risco de cancro do ovário dadas 
duas particularidades desta neoplasia: 
a dificuldade do rastreio precoce e a 
baixa taxa de sobrevivência. Tal torna 
a identificação das mulheres de alto 
risco de cancro do ovário importante 
dada a eficácia da anexectomia na pre-
venção desta doença. 

HISTÓRIA FAMILIAR
Habitualmente o cancro hereditá-

rio refere-se a fatores genéticos, bem 
definidos, transmitidos de geração em 
geração. A história familiar revela ca-
sos de cancro nas várias gerações fa-
miliares e nos casos de transmissão 
autossómica dominante, não é habi-
tual o «salto» de gerações. No entanto 
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podem existir mutações de «novo» ou 
seja um indivíduo pode ser o primeiro 
de uma família a ter uma mutação que 
passará, a partir dele, a ser transmitida 
à descendência. Mutações de novo não 
são habituais nos casos de carcinoma 
do ovário epitelial, podendo ocorrer em 
casos de cancro do ovário germinal as-
sociados a Síndroma de Li-Fraumeni 
(pensa-se que 20% das mutações no 
gene da proteína TP53 são de novo).

Por oposição às mutações de novo, 
em vários síndromas de cancro here-
ditário dos adultos existem mutações 
fundadoras. Estas mutações ocorreram 
num fundador há muitos anos (séculos) 
e mantêm-se, de forma frequente, em 
determinadas populações. Em Portugal 
a mutação BRCA mais frequente é uma 
mutação BRCA2 (c.156_157insAlu), 
identificada pela primeira vez numa fa-
mília portuguesa por um grupo belga1 
e posteriormente classificada por nós 
como uma mutação BRCA2 fundadora 
da população portuguesa2. Historica-
mente, uma mutação fundadora permi-
tia um diagnóstico rápido de risco he-
reditário num indivíduo e na sua família 
e a descoberta do efeito fundador foi 
sempre muito valorizado. No entanto, 
com as metodologias de diagnóstico 
atuais mais rápidas, deve ser referido 
que apesar de raras, existem famílias 
com mais de uma mutação e deve-se, 
face à análise familiar e individual, fa-
zer uma decisão de rastreio genético o 
mais completa e informativa possível.

A história familiar continua a ser a 
ferramenta mais importante para a 

identificação de mulheres em risco ou 
com o diagnóstico de cancro do ovário. 
A referência a casos familiares de can-
cro da mama, cancro da mama bilate-
ral ou carcinomacolorretal e/ou do 
endométrio devem alertar para o risco 
de hereditariedade em mulheres com 
cancro do ovário. Nos casos de famílias 
complexas, isto é, famílias pequenas ou 
famílias em que a transmissão do risco 
hereditário é por via paterna, a penet-
rância pode estar afetada e a história 
familiar é mais difícil de valorizar. Além 
da complexidade familiar, podem existir 
outros fatores modificadores, tanto ge-
néticos como ambientais (exercício físico, 
ooforectomia, contracetivos orais, etc).

Nos casos de cancro do ovário, pa-
rece haver maior frequência de heredi-
tariedade face aos casos de cancro 
da mama (5-10%) e cancro colorretal 
(2-5%). Assume-se que, pelo menos em 
determinados tipos histológicos (por 
exemplo nos casos de carcinoma sero-
so de alto grau) se deve fazer referen-
ciação para rastreio genético BRCA, in-
dependentemente da história familiar. 
Na etnia Askhenazi é defendido o ras-
treio de mutações BRCA em todos os 
casos de cancro do ovário, também in-
dependentemente da história familiar.

Deve também ser relembrado que 
a agregação familiar de cancro não im-
plica sempre hereditariedade. Podem 
existir fatores, ambientais por exem-
plo, para a ocorrência de vários casos 
de cancro numa família, sem que se 
identifique um fator genético transmis-
sível através das várias gerações.
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QUEM REFERENCIAR  
PARA RASTREIO GENÉTICO

As consultas de risco familiar em 
funcionamento no país têm critérios 
de referenciação bem definidos. Estes 
critérios têm implícito risco de cancro 
hereditário, pois têm em conta o nume-
ro de casos de cancro numa família, as 
gerações afetadas, a idade precoce de 
diagnóstico e a associação sindromá-
tica de várias neoplasias (mama e ová-
rio por exemplo ou cancro colorretal e 
endométrio). 

No caso da realização de rastreio 
genético, o primeiro individuo a testar 
numa família, para procurar mutações 
genéticas associadas com cancro fami-
liar, é um indivíduo afetado. A análise 
inicial é mais informativa deste modo. 
Só depois do individuo afetado ter uma 
mutação identificada, se estudam os 
outros elementos da família para veri-
ficar o seu estado de portador de risco.

SÍNDROME HEREDITÁRIO  
DE CANCRO DA MAMA E OVÁRIO

Os casos mais frequentes de can-
cro do ovário hereditário associam-se 
a mutações nos genes BRCA1/2. Estes 
genes têm atividade supressora tumo-
ral e os indivíduos que herdam uma mu-
tação patogénica BRCA têm todas as 
suas células com um dos dois alelos do 
gene respetivo (BRCA1 ou BRCA2) mu-
tado. Existe produção proteica a partir 
do alelo normal que pode ser suficien-
te para manter os mecanismos habi-
tuais funcionantes (os genes BRCA1/2 
estão relacionados com a reparação de 

quebras de cadeia dupla do DNA, atra-
vés do mecanismo de recombinação 
homóloga). Mas, nos portadores de 
mutação germinativa BRCA, se ocor-
rer, no alelo normal, uma ou mais mu-
tações somáticas significativas, obser-
va-se progressão para cancro, pois com 
os dois alelos mutados perde-se a fun-
ção supressora tumoral. Existem vias 
alternativas de reparação, como a jun-
ção terminal não homóloga, mas esta é 
mais propensa a erros e está associada 
a instabilidade genética. As mulheres 
com cancro do ovário BRCA1/2 têm 
mais frequentemente diagnósticos an-
tes dos 50 anos e histologia de alto 
grau. Existe também maior probabili-
dade de outras neoplasias, sendo que 
o espectro BRCA1/2 inclui cancro da 
mama e pâncreas e vias biliares (am-
bos os genes), estômago, melanoma, 
mieloma multiplo (espectro BRCA2).

O que fazer nas mulheres com mu-
tações BRCA1 ou BRCA2 em relação 
ao cancro do ovário? Existem os casos 
de doentes em risco da doença (não 
afetadas) e as doentes já com o diag-
nóstico de cancro do ovário. 

No primeiro caso referem-se três 
alternativas de gestão de risco: vigilân-
cia, quimioprevenção e prevenção ci-
rúrgica. Sobre vigilância (ecográfica e 
do marcador CA 125) não existe evi-
dência de que esta se traduza num gan-
ho de sobrevivência3. Apesar disso, en-
quanto ou se não se optar pela cirurgia 
preventiva, grupos de consenso con-
cordam que deve ser oferecido rastreio 
periódico a mulheres portadoras de 



Manual de cancro do ovário

14

mutações BRCA. Este rastreio inclui a 
determinação, todos os seis meses, de 
CA 125 e ecografia transvaginal, a par-
tir dos 30-35 anos ou cinco anos antes 
da idade de diagnóstico do cancro de 
ovário mais precoce na família. Estas 
recomendações são baseadas apenas 
na presunção de benefício. A realiza-
ção destes exames com periodicidade 
anual são uma vigilância subótima 
para a vigilância do cancro do ovário. O 
benefício de vigilância após salpingo-
-ooforectomia é desconhecido, não exis-
tem atualmente, recomendações para 
o rastreio de carcinoma do peritoneu 

Sobre quimioprevenção, no caso do 
cancro do ovário referimo-nos ao efeito 
protetor dos contracetivos orais contra 
o cancro do ovário em mulheres de alto 
risco. Embora se assuma um efeito pro-
tetor, estas mulheres (tanto portadoras 
de mutação BRCA1 como de mutação 
BRCA2) têm alto risco de cancro da 
mama e a evidência é contraditória 
quanto aos efeitos dos contracetivos 
orais no risco de cancro da mama.

A forma mais eficaz e para a qual 
existe mais evidência sobre redução do 
risco de cancro do ovário em portado-
ras BRCA1 e BRCA2 é a salpingo-oofo-
rectomia de redução de risco (SORR)4. 
Esta intervenção consiste na remoção 
cirúrgica, bilateral dos ovários e trom-
pas. Com este procedimento, observa-
-se nestas mulheres, redução de risco 
de 75-96% para o cancro do ovário. 
Permanece um risco de 1 a 6% de can-
cro peritoneal primário mas a SORR 
também reduz o risco de cancro da 

mama em cerca de 50% (benefício tan-
to maior quanto mais precoce a idade 
de realização da SORR). A eficácia da 
SORR em termos de prevenção primá-
ria do cancro do ovário nas portadoras 
BRCA1/2 também tem evidência de 
benefício quanto à sobrevivência5,6. De 
acordo com Grann, et al, mulheres 
submetidas a SORR prolongaram a 
vida em 2,6 anos e outros estudos no-
taram uma diminuição de 60-72% na 
mortalidade de portadoras de mutação 
BRCA submetidas a SORR. O exame 
anátomo-patológico das peças de SORR 
em portadoras BRCA1/2 revelou neo-
plasias ocultas, em estádio precoce, 
em numero significativo localizadas na 
trompa distal ou fímbrias, o que con-
trasta com o fato do cancro da trompa 
ser raramente diagnosticado em doen-
tes com carcinomas serosos em está-
dio avançado (0,41 em 100.000 mulhe-
res). Com base na evidência referente 
à origem dos tumores serosos nas 
fímbrias, Leblanc, et al,7 reportaram a 
sua experiência de fimbriectomia radi-
cal numa corte de portadoras de mu-
tações BRCA. Neste caso, as mulheres 
mantinham a maioria do tecido ovárico, 
planeando-se a ooforectomia bilateral 
para uma data posterior. Não se pode 
ainda recomendar, por rotina, este pro-
cedimento, pois trata-se de uma cirur-
gia de redução de risco incompleta e 
são necessários mais estudos para 
analisar os seus riscos.

Nas portadoras BRCA1/2 submeti-
das a SORR, há pouca evidência que 
suporte a realização de histerectomia 
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de rotina concomitante na ausência de 
patologia do corpo ou colo uterino, pelo 
que este procedimento não deve ser 
recomendado, por rotina, como parte da 
cirurgia de redução de risco nestas mu-
lheres. Apesar de algumas vantagens, 
aumenta a morbilidade pré e pós-ope-
ratória (hemorragias, acidentes trom-
boembólicos, aumento dos custos, pos-
sível impacto na qualidade de de vida).

Apesar dos benefícios em relação à 
prevenção do cancro do ovário e sobre-
vivência com a SORR nestas mulheres 
de risco, existe preocupação quanto 
aos efeitos adversos da menopausa ci-
rúrgica em mulheres jovens, nomea-
damente no que respeita à osteoporo-
se e risco de doença cardiovascular. A 
terapêutica hormonal de substituição, 
na dose mais baixa possível, pode ser 
prescrita, de acordo com o perfil de 
cada mulher, até aos 50 anos, manten-
do a eficácia da SORR.

ABORDAGEM DO CANCRO DO 
OVÁRIO EM MULHERES BRCA1/2

A idade média de diagnóstico é aos 
54 anos (portadoras BRCA1) e 62 anos 
(portadoras BRCA2). A maior parte des-
tes diagnósticos ocorrem em estádios 
avançados e o tipo histológico mais fre-
quente é o seroso de alto grau8. 

Múltiplos estudos identificaram 
uma vantagem na sobrevivência livre 
de progressão (SLP) e na sobrevida 
global (SG) nas mulheres com cancro 
do ovário e BRCA mutado vs. mulheres 
BRCA wild type (wt), o que sugeria 
melhor prognóstico de carcinoma do 

ovário em portadoras de mutação 
BRCA. Uma meta-análise de 26 estu-
dos observacionais (N > 3.000) favore-
ciam um melhor prognóstico para os 
portadores de mutação BRCA9. No en-
tanto, dados mais recentes parecem 
indicar que a vantagem de sobrevida a 
curto prazo não leva a um benefício de 
sobrevida a longo prazo. Parece ob-
servar-se um «pico» para a mortalida-
de mais precoce no cancro do ovário 
wt (dois anos após o diagnóstico) que 
no cancro do ovário BRCA (cerca de 
três anos e meio). O risco de morte 
mais baixo nos primeiros anos parece 
dever-se a maior sensibilidade à qui-
mioterapia, nomeadamente aos sais 
de platina. As taxas de resposta glo-
bais, tanto em primeira como em 2.a e 
3.a linha, são mais elevadas para 
doentes com mutação BRCA, tratadas 
com sais de platina10.

Mais recentemente outra classe de 
fármacos tem estado a ser investigada 
em cancro do ovário BRCA1/2: os inibi-
dores da poly ADP ribose polymerase 
(PARP), que exploram o conceito de 
«letalidade sintética». Ao inibirem a 
reparação do DNA são tóxicos de modo 
seletivo em tumores com deficiência 
na via da recombinação homóloga do 
DNA (como os associados com as mu-
tações dos genes BRCA). Estes fárma-
cos baseiam-se no principio de que os 
vários mecanismos de reparação que 
promovem a estabilidade genómica e a 
sobrevivência da célula são semelhan-
tes aos que reparam as lesões induzidas 
pelos tratamentos de quimioterapia e 
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radioterapia. Um destes medicamentos, 
o Olaparib tem indicação, na União 
Europeia, para tratamento de manu-
tenção, em monoterapia, após resposta 
pelo menos parcial a tratamento com 
sais de platina, em primeira recaída 
platino sensível11. 

SÍNDROME DE LYNCH
A designação de Síndrome de Lynch 

refere-se apenas às famílias com mu-
tações germinais patogénicas nos ge-
nes de reparação12. Quando uma famí-
lia cumpre os critérios de Amesterdão 
(três ou mais familiares com um tumor 
do espectro do síndrome Lynch, histo-
logicamente confirmado sendo um de-
les familiar de 1.o grau dos outros dois; 
pelo menos duas gerações sucessivas 
afetadas, pelo menos um dos tumores 
diagnosticado em idade < 50 anos e ex-
clusão de polipose adenomatosa fami-
liar do cólon) e não se detetam muta-
ções nestes genes, a designação é a de 
Síndroma X. Esta distinção é importan-
te porque, classicamente, com ou sem 
mutação identificada nos genes de re-
paração bastava cumprir este critérios 
para classificar uma família como ten-
do Síndrome de Lynch.

Neste síndrome, de transmissão 
autossómica dominante, as mutações 
germinativas ocorrem em genes repa-
radores (mismatch repair genes – MMR) 
de ADN levando a instabilidade de 
microssatélites. Aproximadamente 
90% dos casos de Síndrome de Lynch 
decorrem de mutações nos genes 
MLH1 e MSH2, estando os restantes 

relacionados com mutações nos genes 
MSH6 e PMS2. O cancro colorretal é a 
neoplasia predominante do fenótipo do 
Síndrome de Lynch (70% de risco 
cumulativo ao longo da vida) mas exis-
te associação com neoplasias extracó-
licas, entre as quais cancro do endo-
métrio (2.a neoplasia mais comum em 
mulheres afetadas ) e cancro do ovário 
(risco cumulativo até 13%). As mulhe-
res com síndrome de Lynch têm, habi-
tualmente, diagnóstico de cancro do 
ovário em idades mais precoces que as 
da população em geral e dados de es-
tudos caso-controlo mostram que têm 
maior probabilidade de diagnóstico de 
cancro do ovário em estádio I ou II do 
que as mulheres da população em ge-
ral. No entanto, parece não haver dife-
renças nas taxas de sobrevivência aos 
cinco anos. 

Nas mulheres saudáveis com sín-
drome de Lynch a recomendação de 
vigilância tem as mesmas limitações 
que nos casos de síndrome hereditário 
de cancro da mama e ovário. De notar 
que estas mulheres estão sujeitas a 
programa intensivo de vigilância do có-
lon. Embora na população em geral os 
dados apontem para redução no risco 
de cancro do ovário e cancro do endomé-
trio associado aos contracetivos orais, 
não há dados específicos quanto à qui-
mioprevenção com contracetivos orais 
na população de mulheres com Síndro-
me de Lynch. As cirurgias de redução 
de risco para cancro do ovário e do en-
dométrio (Salpingo-ooforectomia bila-
teral e histerectomia total) devem ser 
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favorecidas e devem ser discutidas no 
plano cirúrgico em doentes que neces-
sitam de cirurgia por cancro colorretal. 

ACONSELHAMENTO GENÉTICO 
O aconselhamento genético é o pro-

cesso de informação e apoio a indivíduos 
e membros de famílias com doença ge-
nética ou em risco de doença genética.

Um teste genético diagnóstico, a 
ser proposto como tal, de acordo com 
a American Society of Oncology (ASCO)13 
é proposto a um indivíduo com carac-
terísticas pessoais ou familiares suges-
tivas de suscetibilidade acancro. O tes-
te pode ser adequadamente interpretado 
e o resultado do teste pode influenciar a 
abordagem do indivíduo ou da sua famí-
lia. Todos os testes fora deste âmbito 
devem ser considerados investigacionais.

Tanto no caso do rastreio genético 
BRCA1/2, como no caso do rastreio ge-
nético dos genes de reparação do DNA 
é assumido beneficio dos negativos em 
conhecer o seu estado de não portador 
e as possibilidades de gestão do risco 
nos portadores (rastreio intensivo e ci-
rurgias preventivas) são úteis e podem 
assim justificar a generalização destas 
análises na pratica clínica. No entanto 
o seguimento destas portadoras é com-
plexo, dadas as questões que envolve, e 
necessita de múltiplos profissionais, 
de várias especialidades. A estrutura do 
nosso grupo insere-se numa Clínica de 
Risco Familiar que agrega várias con-
sultas de risco e se articula com múl-
tiplos serviços e especialidades do 
Instituto Português de Oncologia de 

Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG), EPE 
e de estruturas externas (nomeada-
mente Serviços de Medicina da Repro-
dução mas também múltiplos outros 
Serviços Públicos e privados que nos 
referenciam utentes e com os quais 
nos articulamos). O objetivo principal do 
nosso grupo multidisciplinar é o de 
aconselhar e seguir os indivíduos e as 
suas famílias com risco aumentado de 
cancro e de diminuir a morbilidade e 
mortalidade por esta doença. 

Dado o distress possível associado 
à realização de análises genéticas14, 
as mulheres devem ter, pelo menos 
duas consultas de aconselhamento 
genético: pré e pós-teste. Na consulta 
pré-teste elabora-se a preparação 
para as consequências do resultado das 
análises genéticas e indentificam-se 
os indivíduos que querem recusar a 
análise genética (mesmo nos casos 
em que os médicos assistentes a re-
comendam). A consulta e o seguimen-
to pós-teste são cruciais não só nos 
casos em que se confirmam mutações 
patogénicas mas também nos casos 
de resultados inconclusivos (seja pela 
não identificação de mutações em in-
divíduos de alto de alto risco ou pela 
deteção de variantes de significado 
desconhecido) ou mesmo nos casos 
negativos, em que há casos descritos 
de «culpa do sobrevivente». 

QUESTÕES ATUAIS
Há quem discuta a atitude de estudar, 

numa família, primeiro um indivíduo afe-
tado. Os críticos dessa atitude15 referem 
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que tal impede a correta prevenção do 
cancro, principalmente em famílias sem 
nenhum afetado vivo para rastreio ou 
em famílias complexas, pequenas, onde 
pode ser complexo suspeitar de cancro 
hereditário. Em algumas populações a 
generalização do rastreio genético co-
meça a ser defendida. Esta atitude pode 
ter desvantagens de custo, mas, princi-
palmente, complexifica a abordagem de 
indivíduos com resultados inconclusivos 
e levanta problemas de aconselha-
mento e partilha da informação.

Prevê-se que o rastreio genético de 
mutações associadas ao cancro here-
ditário seja feito de forma mais abran-
gente num futuro próximo, o que exige 
às consultas de risco familiar de can-
cro uma adaptação a esta realidade. 
Não é certo, mas possível, que o ras-
treio BRCA1/2 tanto em cancro da 
mama, como em cancro do ovário pos-
sa ter implicações na escolha de tera-
pêutica. Aconselhar mais indivíduos, 
num curto período de tempo vem com-
plexificar o processo de consentimento 
informado para rastreio genético, mas 
este não deve ser ultrapassado, mes-
mo com urgência de tratamento. Fazer 
rastreio genético em oncologia não é 
apenas um ato individual, acarreta in-
formação e processamento familiar, 
mais ou menos complexos, dependen-
do da vivência familiar de cada indivi-
duo. Os princípios básicos que preten-
dem proteger os indivíduos submetidos 
a rastreio genético devem manter-se. 
Além da oferta de testes de rastreio 
genéticos em centros laboratoriais 

ditos clássicos, há também acesso aos 
mesmos pela internet. A legislação 
portuguesa impede que as análises ge-
néticas sejam disponibilizadas pela In-
ternet e sugere que apenas nos casos 
em que são identificadas casos positi-
vos, ou seja em que se confirmem mu-
tações patogénicas associadas a can-
cro genético, os indivíduos sejam 
referenciados a uma consulta de Gené-
tica Médica. 

Outra questão atual, não consen-
sual é a possibilidade de diagnóstico 
genético pré-implantatório (DGPI)16. 
No caso dos portadores BRCA1/BRCA2, 
a possibilidade de DGPI não é consen-
sual, visto que as neoplasias associa-
das têm incidência na idade adulta e 
existem medidas preventivas. A nível 
internacional, esta estratégia tem sido 
a opção de vários casais e os bebés 
«BRCA free» têm estado a ser conce-
bidos. Não existe nenhum registo onde 
se possam avaliar problemas, compli-
cações ou taxas de sucesso desta me-
todologia. As questões éticas associa-
das são muito relevantes e os casais 
devem ser aconselhados em Serviços 
de Genética Médica e de Medicina da 
Reprodução especializados. 

Cada vez mais frequentemente se 
usam painéis multigénicos (com re-
curso a metodologias de Next Genera-
tion Sequencing (NGS) para estudar 
indivíduos em risco de cancro heredi-
tário. Outros genes, destes painéis, 
identificados em associação a cancro 
do ovário, são, por exemplo, RAD50, 
RAD51C, RAD51D, BRIP1, PALB2 e 
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outros17. Idealmente este deve ser ras-
treio de segunda linha, em mulheres 
que pertençam a familias com resulta-
dos BRCA1/2 prévios. Apesar do entu-
siasmo cientifíco deve ser acautelado 
que não existe evidência clínica sobre 
o benefício da identificação de portado-
res de mutações em muitos destes 
genes. O aconselhamento para rastreio 
de painéis multigénicos é complexo e 
o aconselhamento antes destas análi-
ses deve ser exaustivo e claro acerca 
das incertezas inerentes a estas análi-
ses. É muito importante gerir expecta-
tivas dos utentes e suas famílias em 
relação a eventuais benefícios que ainda 
não estão demonstrados com a maioria 
destes rastreios.
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Neoplasias epiteliais do ovário – 
Anatomia patológica
Ana Félix e Carla Bartosch

As neoplasias malignas do ovário 
têm uma elevada taxa de mortalidade 
que é devida ao diagnóstico tardio e à 
ineficácia terapêutica em fases avan-
çadas da doença. A maioria dos tumo-
res são carcinomas, perfazendo cerca 
de 80 a 85%; o segundo grupo de neo-
plasias malignas é constituído pelos 
tumores de células granulosas (5%) e 
os restantes são distribuídos por mui-
tos variados tipos, nomeadamente os 
tumores com origem nas células ger-
minativas (3%).

A classificação das neoplasias do 
ovário é exclusivamente efectuada atra-
vés do estudo anatómo-patológico e é 
elaborada de acordo com a classifica-
ção proposta pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), em 2014, para as neo-
plasias do tracto ginecológico1. 

Os tumores epiteliais do ovário são 
classificados em diversas categorias, 
com base em dois critérios: 1) o grau 
de proliferação epitelial e invasão e 2) 
a composição histológica do epitélio que 
constitui o tumor.

Os tumores epiteliais benignos (ade-
noma) são caracterizados pela ausência 

CAPÍTULO 3

de proliferação celular e invasão. Estes 
tumores representam 60% de todos 
os tumores epiteliais, podem ocorrer 
em qualquer idade, mas são mais fre-
quentes em adultos. 

Os tumores borderline são caracte-
rizados por terem uma proliferação 
celular, com uma ligeira atipia nuclear, 
mas sem invasão do estroma. Estes 
tumores representam 10% de todos os 
tumores epiteliais e ocorrem predomi-
nantemente num grupo etário um pou-
co mais jovem do que os carcinomas 
(idade média 45 anos).

Os carcinomas são identificados 
pela proliferação celular, atipia nuclear, 
e invasão estromal. Estes tumores re-
presentam 30% de todos os tumores 
epiteliais do ovário. Os carcinomas do 
ovário são habitualmente detetados 
após os 40 anos de idade, sendo 40% 
destes tumores somente diagnostica-
dos após os 65 anos. 

CARCINOGÉNESE DO OVÁRIO
A histogénese dos tumores epiteliais 

é controversa, e várias propostas surgi-
ram ao longo dos anos. Atualmente é 
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postulado que estes tumores possam 
ter origem no epitélio da superfície que 
reveste o ovário (mesotélio modificado) 
e/ou de inclusões no córtex ovárico 
(quistos de inclusão epitelial) de epité-
lio de revestimento ou de epitélio das 
fímbrias da trompa de Falópio. 

Nos carcinomas são bem conheci-
das as alterações morfológicas e gené-
ticas que demonstram a existência de 
uma progressão desde os tecidos nor-
mais, evoluindo para displasia, carcino-
ma in situ, invasivo e metástases. Este 
modelo, identificado por Volgenstein 
no cólon, não é claramente conhecido 
no ovário, porque a maioria dos tumo-
res surge clinicamente numa fase 
avançada e não são reconhecíveis as 
lesões precursoras,3. 

Inicialmente foi postulado que os 
carcinomas do ovário se originavam a 
partir dos quistos de inclusão epite-
lial4. Esta hipótese foi baseada em 
muito poucos exemplos onde era visí-
vel a transformação de um quisto, com 
proliferação e carcinoma5. 

Várias lesões precursoras têm sido 
propostas mas o seu reconhecimento 
não é decisivo no momento atual para 
a prática clínica, porque estas são re-
movidas conjuntamente com o órgão 
lesado. No entanto o seu conhecimen-
to é fundamental para estabelecer as 
estratégias futuras para a prevenção 
do carcinoma do ovário e a sua deteção 
em fases iniciais. 

Assim, e relativamente ao processo 
de carcinogénese do ovário, vários es-
tudos têm contribuído para elucidar a 

patogénese, e mais recentemente foi 
proposto um modelo para o carcinoma 
invasivo6.

Com base em dados clínico-patoló-
gicos, genéticos e moleculares, este 
modelo divide o conjunto dos tumores 
epiteliais malignos em dois grupos, 
designados por tipo I e II. Os tumores 
de tipo I são de baixo grau e corres-
pondem a 25% dos carcinomas do ová-
rio, são clinicamente indolentes ainda 
que malignos e habitualmente são 
diagnosticados em estádios iniciais. 
Neste grupo incluem-se o carcinoma 
seroso de baixo grau, o carcinoma mu-
cinoso, o carcinoma endometrióide e o 
carcinoma de células claras. Os tumo-
res de tipo II são também denomina-
dos de alto grau e correspondem a 
75% dos carcinomas, são muito agres-
sivos e levam à morte de 90% das 
doentes. Incluem-se neste último gru-
po o carcinoma seroso de alto grau, 
carcinossarcomas (tumor Mulleriano 
misto maligno) e o carcinoma indife-
renciado. 

Esta classificação não tem utilida-
de clínica nem terapêutica, e deverá 
ser usada exclusivamente num con-
texto de investigação de vias de tumo-
rigénese do desenvolvimento e pro-
gressão tumorais, contribuindo para 
progressos relativamente à identifica-
ção de lesões precursoras e de alte-
rações moleculares e genéticas na 
carcinogénese do ovário que poderão 
ser marcadores biológicos de diag-
nóstico, prognóstico e novos alvos te-
rapêuticos.
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A classificação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) de 2014 reco-
nhece sete tipos histológicos para os 
tumores epiteliais (serosos, mucinosos, 
endometrióides, células claras, Bren-
ner, sero-mucinosos e indiferenciados) 
(Quadro 1). 

A categoria histológica de «tumo-
res mistos» foi abandonada na atual 
classificação, pelo que os tumores que 
exibem mais do que um tipo de deverão 
ser classificados de acordo com o tipo 
epitelial predominante, e o reconheci-
mento de outros componentes incluí-
dos no relatório final como áreas de 
diferenciação.

Não é possível deixar de realçar e 
sublinhar a importância de uma ade-
quada classificação histológica. De 
facto, o tipo histológico é um fator de 
prognóstico independente, está asso-
ciado a um perfil epidemiológico, clíni-
co, morfológico, genético e molecular 
específico 7, e a diferentes síndromes 
heredo-familares de neoplasias. A sua 
adequada identificação tem ainda rele-
vância terapêutica ao permitir a sele-
ção de tumores para estudo de altera-
ções genéticas e moleculares que 
poderão ser alvo de novas terapêuticas 
específicas. 

TUMORES SEROSOS
Os tumores serosos do ovário são 

os mais frequentes (60%) dentro do 
grupo das neoplasias epiteliais e clas-
sificam-se em benignos, borderline e 
malignos segundo a OMS de 2014 
(Quadro 1).

Tumores serosos benignos
Os tumores serosos benignos são 

frequentemente quísticos e por isso de-
nominados cistoadenomas serosos. Em 
algumas neoplasias há um componente 
fibroso relevante associado, sendo es-
ses casos denominados por adenofibro-
mas (Fig. 1 A). Os tumores que têm um 
crescimento predominante na superfí-
cie do ovário são designados por papilo-
mas da superfície, sendo este último 
padrão macroscópico o menos frequen-
te. É ainda possível identificar tumores 
que partilham, simultaneamente, ca-
racterísticas de mais do que um tipo 
macroscópico anteriormente descrito.

Microscopicamente, os tumores se-
rosos benignos são caracterizados por 
uma proliferação de dimensões supe-
riores a 1 cm de maior eixo, constituída 
por células epiteliais semelhantes ao 
epitélio tubário, podendo ocasional-
mente estas células possuir cílios na 
porção luminal da membrana celular. 
As células não têm atipia, e não são 
habitualmente identificáveis figuras de 
mitoses (Fig. 1 B).

Estes tumores benignos distinguem-
-se dos tumores serosos borderline ou 
tumores serosos proliferativos atípicos, 
pela atipia citológica e arquitetural e pela 
ausência de invasão do estroma ovárico. 

Tumores serosos borderline/
tumores serosos proliferativos 
atípicos

Na recente classificação de 2014, 
da OMS, estes tumores são divididos 
em dois grupos:
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Quadro 1. Classificação da OMS 2014 para as Neoplasias epiteliais do ovário

Tumores serosos

– Benignos Cistadenoma seroso
Adenofibroma seroso
Papiloma seroso

– Borderline Tumor seroso borderline/tumor seroso proliferativo atípico
Tumor seroso borderline micropapilar

– Malignos Carcinoma seroso de baixo grau
Carcinoma seroso de alto grau

Tumores mucinosos

– Benignos Cistadenoma mucinoso
Adenofibroma mucinoso

– Borderline Tumor mucinoso borderline/tumor mucinoso proliferativo atípico

– Malignos Carcinoma mucinoso

Tumores endometrióides

– Benignos Quisto endometrióide
Cistadenoma endometrióide
Adenofibroma endometrióide

– Borderline Tumor endometrióide borderline/tumor endometrióide proliferativo atípico

– Malignos Carcinoma endometrióide

Tumores de células claras

– Benignos Cistadenoma de células claras
Adenofibroma de células claras

– Borderline Tumor de células claras borderline/tumor de células claras proliferativo atípico

– Malignos Carcinoma de células claras

Tumores de Brenner

– Benignos Tumor de Brenner

– Borderline Tumor de Brenner borderline/tumor de Brenner proliferativo atípico

– Malignos Tumor de Brenner maligno

Tumores sero-mucinosos

– Benignos Cistadenoma seromucinoso
Adenofibroma seromucinoso

– Borderline Tumor seromucinoso borderline/tumor seromucinoso proliferativo atípico

– Malignos Carcinoma seromucinoso

Carcinoma indiferenciado
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 – Tumor seroso borderline/tumor 
proliferativo atípico seroso.

 – Tumor seroso borderline, variante 
micropapilar/carcinoma seroso de 
baixo grau não invasivo.
Este grupo de neoplasias caracteri-

za-se por um perfil particular epide-
miológico, clínico e por um padrão 
morfológico específico. A existência de 
uma arquitetura papilar ramificada, re-
vestida por células com características 
serosas é típica e diagnóstica.

Os dois grupos de tumores border-
line distinguem-se entre si pela rami-
ficação das papilas e pela atipia cito-
lógica das células epiteliais poligonais 
e células hobnail (células cuja morfo-
logia é semelhante aos pregos de tipo 
tacha) de revestimento dessas papi-
las. No tumor seroso borderline a ra-
mificação papilar é progressiva, isto 
é, papilas irregulares com um córion 
grande, vão-se sucessivamente rami-
ficando em papilas cujo corión e a 
altura são menores, terminando em 

tufos epiteliais sem córion visível (Fig. 
2). Ao invés, as papilas do tumor se-
roso borderline variante micropapilar, 
ramificam-se de um modo não hierár-
quico (Fig. 3), de uma papila com có-
rion abundante (diâmetro grande) 
surgem múltiplas papilas longas e 
finas, isto é, com muito escasso có-
rion ou córion ausente (diâmetro mui-
to escasso e idêntico entre essas pa-
pilas secundárias), numa proporção 
de altura/espessura da papila ramifi-
cada de cerca de 5 vezes. A atipia das 
células de revestimento é maior na 
variante micropapilar, e é predomi-
nantemente caracterizada por célu-
las com núcleos maiores e nucléolo 
pequeno mas visível, e sem evidência 
de diferenciação ciliar. O número de 
mitoses é muito baixo, por 10 campos 
de maior ampliação, mas superior ao 
habitualmente identificado nos tumo-
res serosos borderline clássicos. Es-
tes dois padrões morfológicos podem 
coexistir e devem ser identificados. 

Figura 1. Cistadenofibroma seroso do ovário. A: macroscopia de um tumor quístico e 
sólido. A área sólida é branca e firme, sem hemorragia ou necrose e a superfície interna 
da parede quística é lisa. B: microscopicamente estes tumores são revestidos por epitélio 
de tipo seroso com células ciliadas e de tipo secretor sem atipia citológica.

A B
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Sempre que o componente de tipo mi-
cropapilar ou cribiforme esteja pre-
sente numa área com mais de 5 mm, 
deve designar esse tumor como va-
riante micropapilar. O padrão micro-
papilar está associado a uma maior 
disseminação extra-ovárica, e esses 
implantes têm uma maior probabili-
dade de serem implantes invasivos.

As diferenças morfológicas que 
permitem uma avaliação do compor-
tamento clínico de tumor benigno e 
borderline são confirmadas na avalia-
ção das características moleculares8. 
Os estudos efetuados demonstraram 
que a quase totalidade dos cistoade-
nomas serosos são proliferações hi-
perplásicas em quistos de inclusão 
epiteliais e raramente são observadas 
expansões clonais8. Já os tumores 
borderline têm, em cerca de 50% dos 
casos, alterações moleculares nos ge-
nes BRAF e KRAS. Estas alterações 
são mutações somáticas e são exclu-
sivas entre si. A progressão destes 

tumores borderline para carcinoma 
seroso de baixo grau é rara e parece 
estar associada ao aumento de altera-
ções epigenéticas e a perdas no cro-
mossoma 1p369-11.

Merece especial relevância a des-
crição de algumas características 
morfológicas que podem estar presen-
tes nos tumores serosos borderline 
mas cuja presença não parece aumen-
tar a agressividade biológica tumoral. 
Assim, a sua presença não parece in-
dicar uma correspondente atitude clí-
nica e terapêutica habitualmente efe-
tuada para as mesmas características 
noutras neoplasias, noutras localiza-
ções. As três características morfoló-
gicas mais frequentes e que serão aqui 
mencionadas são a microinvasão e a 
co-existência de áreas de carcinoma 
seroso de baixo grau; a disseminação 
peritoneal e ganglionar.

 – Microinvasão: na definição específi-
ca destas neoplasias borderline do 
ovário é expressamente referido 

Figura 3. Tumor seroso borderline de 
tipo micropapilar. As papilas de 2.a 
ordem são finas e longas e não tem eixo 
conjuntivo.

Figura 2. Tumor seroso borderline. 
Morfologicamente podem observar-se 
papilas com eixos conjuntivos que se 
ramificam.
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que não há invasão do estroma, no 
entanto, há uma exceção a esta de-
finição. Neste grupo de neoplasias 
borderline do ovário é admitida a 
possibilidade de serem identifica-
das células neoplásicas no estro-
ma, e que admissivelmente migra-
ram do compartimento epitelial 
para o estroma não sendo, no en-
tanto, ainda classificadas como car-
cinomas. A razão desta exceção 
está relacionada com o prognóstico 
associado a este padrão de invasão. 
Variadíssimas séries publicadas na 
literatura, não identificaram uma 
diminuição da sobrevivência global 
nestes casos. A microinvasão nos 
tumores serosos borderline é defi-
nida especificamente pela existên-
cia de células tumorais isoladas 
dispersas ou em agregados no es-
troma, sendo que cada agregado 
mede menos de 5 mm, na maior 
dimensão. As células isoladas ou 
em agregados têm habitualmente 
um citoplasma vasto, intensamente 
eosinofílico e não têm atípia nu-
clear, e em resultados ainda não 
publicados foram classificadas 
como sendo células senescentes 
(Kurman R). Estes focos de microin-
vasão são facilmente reconhecidos 
em microscopia ótica pelo halo cla-
ro criado pela retração do estroma 
ovárico em redor. 

 – Coexistência de áreas de carcinoma 
seroso de baixo grau: é importante 
distinguir estes focos de microinva-
são, de outras áreas com atipia 

citológica e com ou sem reação do 
estroma, semelhante às observa-
das em carcinomas serosos de bai-
xo grau que podem ter dimensões 
inferiores a 5 mm. A dimensão des-
tes focos é crucial: se foco(s) deste 
tipo tiver(em) mais de 5 mm de 
maior extensão, estes casos devem 
ser classificados como carcinomas 
serosos de baixo grau associados a 
áreas de tumor seroso borderline. 
Se a dimensão desse ou desses fo-
cos for inferior a 5 mm (cada um 
deles individualmente) deverá pro-
ceder-se a uma observação mais 
exaustiva de amostras do tumor, de 
modo a poder excluir se se trata de 
um carcinoma seroso de baixo 
grau associado a tumor seroso 
borderline. Na eventualidade de 
não haver focos invasivos de di-
mensões maiores a 5 mm, e esti-
verem presentes um dos dois cri-
térios referidos: invasão do estroma 
associado a reação deste e/ou ati-
pia citológica habitualmente identi-
ficada em carcinomas serosos, este 
achado deve ser cuidadosamente 
relatado no relatório anátomo-pa-
tológico, como tumor seroso bor-
derline com invasão do estroma de 
dimensão inferior a 5 mm. O signi-
ficado biológico desta invasão es-
tromal não é conhecido, mas pelo 
fato de ser distinto, e muito pouco 
frequente, poderá ser indiciador de 
um prognóstico diferente.

 – Implantes: a disseminação neoplá-
sica dos tumores serosos borderline 
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é reconhecida desde há várias dé-
cadas. Estão bem descritos focos 
de tumor com as mesmas caracte-
rísticas no peritoneu, omento e gân-
glios linfáticos. Desde a inserção da 
entidade tumores borderline do 
ovário na classificação da OMS em 
1973, que esta disseminação neo-
plásica foi descrita como implantes, 
e não metástases. Ainda que o 
conceito na biologia tumoral das 
metástases se caracterize pela 
existência de células neoplásicas 
distantes do tumor primário, neste 
tipo de neoplasia foi recomendado 
utilizar a denominação destes fo-
cos tumorais à distância, como im-
plantes, pela sua peculiar natureza. 
Por um lado, apesar da doença es-
tar disseminada, não se associam a 
um comportamento biológico 
agressivo e por outro, não é possí-
vel distinguir se estes focos são 
secundários ao tumor primário no 
ovário, ou se são segundos tumores 
primários. Quase 50 anos depois e 
após numerosos trabalhos científi-
cos, não está ainda determinada a 
verdadeira natureza primária ou 
secundária destes focos tumorais 
no peritoneu e nos gânglios, e man-
têm-se assim a sua designação. 
Nesta última classificação de 2014 
foi, no entanto, introduzida uma al-
teração na nomenclatura dos im-
plantes. É de realçar que o estadia-
mento das neoplasias do ovário 
interpreta os implantes e/ou me-
tástases como equivalentes para 

efeitos de avaliação da extensão da 
doença. Esta extensão extra-ovári-
ca é identificada em cerca de 15% 
dos tumores serosos borderline.

São considerados implantes, a 
evidência microscópica de focos de 
células neoplásicas, com as carac-
terísticas citológicas idênticas às 
dos tumores serosos borderline, no 
peritoneu e/ou nos gânglios linfáti-
cos, num contexto clínico de um 
tumor seroso borderline diagnosti-
cado morfologicamente.

Como foi referido o impacto desta 
disseminação não está bem estabe-
lecido, havendo contudo numerosos 
trabalhos que comprovam a natureza 
biológica indolente destes implan-
tes, quando têm certas caracterís-
ticas morfológicas.

São assim distinguidos dois ti-
pos de implantes, quanto à sua 
natureza invasora das estruturas 
histológicas subjacentes, e esta 
característica é o fator prognóstico 
mais importante na avaliação da 
progressão da doença com exten-
são extra-ovárica. Denominam-se 
de acordo com a invasão por: im-
plantes não invasivos e implantes 
invasivos (atualmente também de-
nominados na nova classificação 
da OMS de 2014 por implantes e 
carcinoma seroso de baixo grau, 
respetivamente).

Os implantes não invasivos (im-
plantes segundo a OMS de 2014) 
podem ainda ser subclassificados 
em implantes epiteliais e de tipo 
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desmoplásico. Esta distinção reco-
nhece dois padrões muito distintos 
entre si que os implantes podem ter 
e que permitem ao patologista o 
seu reconhecimento. Os implantes 
são, como foi inicialmente referido, 
agregados com morfologia de tu-
mor seroso, com crescimento na 
superfície peritoneal, como se esti-
vessem «colados» ou «como se ti-
vessem sido barrados nessa super-
ficie», não sendo identificável um 
crescimento basal infiltrativo. Este 
último aspeto deve ser muito cau-
telosamente ponderado na avalia-
ção do padrão desmoplásico, já que 
caracteristicamente este é consti-
tuído por um estroma de tecido fi-
broso abundante com característi-
cas desmoplásicas, onde podem 
ser identificadas células epiteliais 
isoladas ou em pequenos agrega-
dos, dispersas, que apesar de se 
localizarem no interior deste tecido 
neoformado, não são consideradas 
invasivas uma vez que o conjunto 
está aderente na superfície serosa, 
por vezes até em reentrâncias do 
omento.

Os implantes invasivos (denomi-
nados por carcinoma seroso de bai-
xo grau na classificação da OMS de 
2014) comportam-se clinicamente 
como carcinomas serosos de baixo 
grau, pelo que a nova classificação 
decidiu modificar a sua designação 
anterior que era apenas descritiva 
–implantes com características in-
vasivas– para a nomenclatura 

habitualmente utilizada em neopla-
sias epiteliais com características 
malignas de invasão e dissemina-
ção à distância –carcinoma–. Fica 
por esclarecer qual será o entendi-
mento biopatológico destas lesões: 
primárias do peritoneu e associadas 
a um tumor do ovário borderline ou 
secundárias de uma neoplasia pri-
mária do ovário, embora não seja 
denominada carcinoma, tem capa-
cidade de disseminação à distância 
e com características invasivas nes-
sa localização secundária.

 – Disseminação em gânglios linfáti-
cos: em gânglios linfáticos é possí-
vel observar depósitos de células 
epiteliais com morfologia serosa. A 
incidência destes achados é desco-
nhecida podendo chegar a 23% dos 
gânglios pélvicos e para-aórticos 
como foi descrito num estudo12. É 
assim frequente identificar depósi-
tos de células eosinofílicas com ca-
racterísticas semelhantes às identi-
ficadas nos focos de microinvasão 
dos tumores serosos borderline; 
glândulas revestidas por epitélio de 
tipo tubário com morfologia habi-
tual (endosalpingiose); depósitos 
com características de tumor sero-
so borderline; e ainda depósitos de 
células tumorais com característi-
cas citoarquiteturais de carcinoma 
com crescimento invasivo e destru-
tivo do gânglio linfático. Só a este 
último padrão, deverá ser denomi-
nado por metástases, pois está as-
sociado a um pior prognóstico ao 
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contrário dos outros depósitos, que 
não estão associados a alterações 
na sobrevivência das doentes. Ape-
sar de todos estes achados não pa-
recerem estar associados a uma 
diminuição da sobrevivência, atual-
mente entende-se que poderão ter 
impacto na recidiva e por isso é es-
pecialmente importante a sua iden-
tificação e menção no relatório 
anátomo-patológico.

Carcinoma seroso  
de baixo grau

O carcinoma seroso de baixo grau é 
uma nova entidade na classificação da 
OMS de 2014. Na anterior classificação 
de 2003, existia apenas a entidade de 
carcinoma seroso, cuja diferenciação 
era avaliada por critérios morfológicos 
em três graus. O estudo deste tipo his-
tológico beneficiou muito da avaliação 
clínica destas neoplasias, em séries 
grandes de casos como foi a de Malpi-
ca, et al., e pelos formidáveis avanços 
em biologia molecular das neoplasias 
do ovário13. 

Atualmente, e de acordo com estes 
mesmos resultados de biologia mole-
cular, postula-se que o carcinoma se-
roso de baixo grau seja um término de 
contínuo biológico dos cistoadenomas 
a tumores serosos borderline até car-
cinoma seroso de baixo grau. Este tipo 
corresponde a cerca de 5% dos carci-
nomas serosos, e macroscopicamente 
são habitualmente tumores quísticos, 
pauci-loculados com crescimento de 
papilas intraquísticas e por vezes na 

Figura 4. Carcinoma seroso de baixo grau. 
Neoplasia constituída por agregados de 
células com escassa atipia citológica e 
invasivos (halo claro em redor das papilas) 
com abundantes corpos psamomatosos. 

superfície do ovário. Na observação 
por microscopia ótica há uma grande 
variedade de padrões arquiteturais de 
crescimento invasivo, desde células 
isoladas a micropapilas ou mais rara-
mente por macropapilas. A citologia é 
semelhante à descrita nos tumores 
serosos borderline, sendo por vezes 
reconhecível um nucleólo proeminen-
te (Fig. 4). A atipia citológica é muito 
menos exuberante que nos carcino-
mas serosos de alto grau e as mitoses 
são poucas (inferiores a três ou quatro 
por 10 campos de grande ampliação). 
É muito frequente haver calcificações, 
muitas vezes sob a forma de corpos 
psamomatosos, e a necrose tumoral 
está ausente.

Ainda que já tenham sido descritos 
raros casos com morfologia mista, 
isto é, com áreas de carcinoma seroso 
de baixo grau e de carcinoma seroso 
de alto grau, considera-se que esta 
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crescimento dos tumores uroteliais 
(transicional). O crescimento invasivo 
pode ainda ser intraquístico, simulando 
um tumor não invasivo seroso, mas as 
características citológicas são comuns 
a todos os padrões arquiteturais. As 
células tumorais caracterizam-se por 
terem uma atipia nuclear marcada, um 
nucleólo proeminente, figuras de mitose 
muito abundantes (> 10-12 por 10 cam-
pos de maior ampliação) e muitas áreas 
com necrose e calcificações (Fig. 5). O 
estroma pode ser escasso e ter exten-
sa desmoplasia.

O perfil molecular deste carcinoma 
de alto grau é caracterizado por alte-
rações genéticas do gene TP53 na qua-
se totalidade dos tumores, a maioria 
por mutações de tipo missence. É a 
mutação genética de tipo missense que 
confere, em quase 100% das células 
neoplásicas, a expressão imunohisto-
química da proteína p53. 

Figura 5. Carcinoma seroso de alto grau. 
Células epiteliais com marcada atipia 
ilustrada pelo tamanho celular e núcleos 
aberrantes, hipercromáticos, pleomórficos 
e com nucléolos visíveis e proeminentes a 
par de várias figuras de mitose atípicas.

progressão é inabitual e que estes dois 
tipos tumorais não partilham caracte-
rísticas moleculares e genéticas, here-
do-familiares, epidemológicas, morfo-
lógicas, clínicas, nem de resposta à 
terapêutica citostática, e que não estão 
relacionados entre si.

A idade média destas pacientes é 
cerca de 10 anos inferior à das doentes 
com carcinoma seroso de alto grau e 
as características clínicas na apresen-
tação são sobreponíveis às do carcino-
ma seroso de alto grau.

Carcinoma seroso de alto grau 
O carcinoma seroso de alto grau é 

o tipo de carcinoma mais frequente no 
ovário, correspondendo a cerca de 60 a 
70% dos tumores malignos do ovário, 
é habitualmente diagnosticado numa 
fase tardia da doença sendo a sobrevi-
vência média das doentes aos 5 anos 
inferior a 30%.

Macroscopicamente os tumores va-
riam em tamanho entre focos micros-
cópicos, a tumores com mais de 20 cm 
de maior eixo. A bilateralidade é fre-
quente (2/3 dos casos) nos tumores 
clinicamente avançados. Os tumores 
frequentemente são sólidos e quísti-
cos, e com papilas friáveis no interior 
dos quistos. A necrose e a hemorragia 
são habituais.

Morfologicamente, estes tumores 
caracterizam-se por vários padrões ar-
quiteturais que podem coexistir num 
mesmo tumor e que são: proliferações 
epiteliais com arranjo papilar; glandu-
lar; sólido; e por vezes mimetizando o 
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Estão ainda bem definidas alterações 
somáticas ou germinais dos genes 
BRCA1/2 na maioria dos tumores, e 
por uma grande instabilidade cromos-
sómica que confere alterações em 
múltiplos genes.

A predisposição hereditária para 
este tipo tumoral é responsável por 
cerca de 10-15% destas neoplasias 
(ver capítulo 2). 

Morfologicamente, os tumores com 
alterações nos genes BRCA1/2 carac-
terizam-se por terem um padrão arqui-
tectural típico designado na literatura 
anglo-saxónica por SET (sólida, pseu-
do-endometrióide, transicional), asso-
ciado a contagens de mitoses muito 
elevadas, necrose, presença de abun-
dantes de linfocitos intra-tumorais 
(CD8+) e por envolvimento tumoral do 
epitélio tubário. O padrão de metasti-
zação peritoneal neste grupo é tam-
bém predominantemente caracteriza-
do por um crescimento das metástases 
no peritoneu com limites mais expan-
sivos14. O reconhecimento destes as-
petos morfológicos deverá ser relatado 
no diagnóstico final de modo a sugerir 
um estudo confirmatório e eventual-
mente ser utilizado em terapêuticas 
dirigidas a alvos específicos.

O fator mais importante do prog-
nóstico nestas neoplasias é o estádio. 

TUMORES MUCINOSOS
Os tumores mucinosos constituem 

cerca de 15% das neoplasias epiteliais 
primárias do ovário, sendo o segundo 
grupo mais frequente. 

De acordo com a classificação mais 
recente, este grupo é constituído ape-
nas pelos tumores mucinosos com di-
ferenciação de tipo gastro-intestinal, 
classificando-se em três categorias de 
acordo com o potencial de malignidade 
(Quadro 1).

Ao contrário dos outros grupos, a 
grande maioria dos tumores mucinosos, 
cerca de 80%, são benignos, enquanto 
os tumores borderline e os carcinomas 
mucinosos correspondem a cerca de 
15% e a menos de 5%, respetivamente.

Um dos aspetos mais importantes 
dos tumores mucinosos é a heteroge-
neidade intratumoral que frequente-
mente apresentam, podendo um tumor 
ser constituído por áreas benignas, 
borderline e malignas. 

Quanto à sua patogénese, embora 
os tumores mucinosos do ovário este-
jam incluídos nos tumores epiteliais, 
pensa-se que alguns deles possam ter 
uma origem distinta.

Uma das hipóteses é que derivem 
das células germinativas. Esta hipóte-
se é apoiada não só pelos aspetos mor-
fológicos, dado que os tumores muci-
nosos frequentemente são constituídos 
por diferentes tipos de células dos 
epitélios gastro-intestinais e podem 
associar-se a teratomas; como também 
por estudos genéticos. Recentemente 
foi demonstrado que tumores mucino-
sos associados a teratomas têm um 
padrão genético homozigótico próprio 
das células germinativas pós-meióti-
cas15,16. A associação com tumores de 
Brenner em 5% dos casos, levanta 
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também a hipótese de poderem ter ori-
gem nestes tumores. 

Por outro lado, estudos molecula-
res mostraram que poderá realmente 
existir uma progressão de cistadenoma 
para tumor borderline e carcinoma, já 
sugerida pela sua heterogeneidade 
morfológica intratumoral17,18. Os tumo-
res borderline e carcinomas apresen-
tam progressivamente uma frequência 
aumentada de mutações no gene KRAS 
e amplificação do ERBB219.

Macroscopicamente, os tumores 
mucinosos são os tumores do ovário de 
maiores dimensões, podendo atingir 
mais de 30 cm e pesar mais de 5 kg. A 
maioria são unilaterais. Os tumores bi-
laterais, são mais raros que nos outros 
tipos de tumores do ovário, ocorrendo 
em cerca de 5-10% dos cistadenomas e 
tumores mucinosos borderline. A exis-
tência de bilateralidade no caso dos car-
cinomas mucinosos favorece a possibi-
lidade de corresponder a metástases 
de tumores primários extra-ováricos. 

O registo macroscópico dos tumo-
res mucinosos, tal como nos restantes 
tipos histológicos, engloba a inspeção 
e descrição cuidadosa da cápsula, pro-
curando sinais de rotura, presença de 
muco, aderências ou envolvimento tu-
moral. Adicionalmente, nestes tumo-
res, dada a sua heterogeneidade, é 
fundamental uma amostragem muito 
ampla. Em especial naqueles tumores 
cujo aspeto macroscópico é complexo, 
com múltiplos quistos, devem ser colhi-
dos de forma criteriosa, no mínimo um 
fragmento por centímetro, nos tumores 

inferiores a 10 cm de maior dimensão; 
e dois fragmentos por centímetro, nos 
tumores de dimensões superiores a 
10 cm. Devem ser representadas e de-
vidamente identificadas as diferentes 
áreas do tumor, com especial atenção 
para as áreas sólidas, as áreas com ne-
crose e as áreas de rotura da cápsula 
ou suspeitas de haver crescimento tu-
moral na superfície externa do ovário. 
Fragmentos adicionais podem ser ne-
cessários, se no exame histológico se 
identificam características microscópi-
cas tais como microinvasão ou carcino-
ma intraepitelial, que podem indiciar 
tratar-se de uma neoplasia maligna.

O exame intra-operatório dos tumo-
res mucinosos complexos pode ser par-
ticularmente desafiante, e a distinção 
entre tumor mucinoso benigno, border-
line e em alguns casos maligno, não é 
inteiramente fiável quando baseada 
apenas nos aspetos macroscópicos. 
São geralmente estudados até três frag-
mentos, cuja colheita é efetuada especi-
ficamente nas áreas mais sólidas, no 
sentido de excluir metástase e identificar 
áreas de tipo borderline ou carcinoma. 

Tumores mucinosos benignos 
Os tumores mucinosos benignos 

consistem em cistadenomas mucino-
sos e adenofibromas mucinosos.

Os cistadenomas mucinosos são ge-
ralmente uniloculados ou multiloculados, 
de paredes finas, com revestimento inter-
no liso e conteúdo mucoso e filamentoso 
(Fig. 6 A). Quando existe um componente 
estromal abundante que lhes confere 



Manual de cancro do ovário

34

um aspeto sólido e consistência firme 
em áreas da parede, são designados por 
adenofibroma, cuja forma pura é rara, 
ou cistadenofibroma mucinoso.

Os quistos que constituem os tumo-
res mucinosos benignos são revestidos 
por um epitélio simples, geralmente 
colunar, mucosecretor (Fig. 6 B). O epi-
télio é constituído maioritariamente 
por células de tipo gástrico foveolar e 
menos frequentemente por células de 
tipo intestinal, incluindo células calici-
formes, células de Paneth ou mesmo 
células neuroendócrinas. Podem ob-
servar-se pequenas papilas com eixo 
fibrovascular ou um componente es-
tromal fibroso, abundante como nos 
cistadenofibromas mucinosos. 

Na parede destes quistos identifi-
cam-se por vezes agregados de células 
luteinizadas, as quais são responsáveis 
pelas manifestações hormonais asso-
ciadas a estes tumores. Podem também 
observar-se granulomas relacionados 

com extravasamento de muco ou calci-
ficações distróficas. 

No contexto da continuidade histo-
génica entre os três subtipos de tumo-
res mucinosos, é expectável que pos-
sam ainda identificar-se pequenos focos 
de tipo borderline num tumor benigno. 
Admite-se a presença destes focos em 
menos de 10% do tumor, podendo nes-
tes casos o tumor ser designado por 
cistadenoma mucinoso com atipia focal. 

Tumor mucinoso borderline/
tumor mucinoso proliferativo 
atípico

Os tumores mucinosos borderline 
são geralmente constituídos por múlti-
plas locas de dimensões variadas, con-
tendo material mucoso, e raramente 
áreas sólidas (Fig. 7 A). O epitélio que 
reveste os quistos dos tumores muci-
nosos borderline é caracterizado pela 
presença de atipia citológica, ligeira a 
moderada, e estratificação de graus 

Figura 6. Cistadenoma mucinoso. A: aspeto macroscópico característico, observando-se 
uma loca principal de revestimento liso e outras pequenas locas na parede. B: aspeto 
histológico em que se observa um revestimento epitelial mucossecretor e parede fibrosa 
contendo grupos de células luteinizadas.

A B
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Figura 7. Tumor mucinoso borderline. A: aspeto macroscópico típico caracterizado por 
múltiplas locas contendo material mucóide. B: aspeto histológico evidenciando 
revestimento epitelial com estratificação e atipia citológica.

A B

variáveis, em mais de 10% do tumor. O 
epitélio é mucossecretor, sendo mais 
frequentemente constituído por célu-
las de tipo intestinal. Apresentam tam-
bém maior complexidade arquitetural 
formando quistos, papilas e glândulas, 
envolvidas por estroma, e que em cor-
tes tangenciais têm por vezes um as-
peto pseudo-cribiforme (Fig. 7 B). 

No estroma são comuns os granu-
lomas associados a extravasamento 

de muco. Estes devem ser distingui-
dos de pseudomixoma ovarii, que se 
caracteriza por ser constituído por la-
gos de muco acelular que dissecam o 
estroma ovárico. Neste último tipo é 
importante excluir a hipótese de se 
tratar de uma metástase de tumor do 
apêndice.

No âmbito dos tumores mucinosos 
borderline salientam-se três situações 
particulares (Fig. 8 e 9):

Figura 8. Tumor mucinoso borderline com 
carcinoma intraepitelial. Salienta-se a 
atipia citológica marcada e a presença de 
figuras de mitose.

Figura 9. Tumor mucinoso borderline  
com foco de carcinoma microinvasor  
(< 5 mm).
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 – Tumor mucinoso borderline com 
carcinoma intraepitelial

 – Tumor mucinoso borderline com 
microinvasão

 – Tumor mucinoso borderline com 
carcinoma microinvasor
Os tumores borderline com áreas 

de carcinoma intraepitelial caracteri-
zam-se pela presença de atipia citoló-
gica marcada em áreas, focais ou ex-
tensas, do epitélio de revestimento 
(Fig. 8). Ocorrem em cerca de 10 a 40% 
dos casos.

Os tumores borderline com mi-
croinvasão são atualmente definidos 
pela presença de pequenos focos de 
invasão do estroma numa extensão li-
near em menos de 5 mm de maior di-
mensão. Estão descritos como ocor-
rendo em cerca de 10 a 18% dos casos. 
Caracterizam-se pela presença de pe-
quenos agregados, glândulas irregula-
res e cribriformes, ou células isoladas 
no estroma, com atipia citológica ligei-
ra a moderada.

Os tumores borderline associados a 
carcinoma microinvasor têm um pa-
drão de microinvasão semelhante aos 
anteriores, mas a atipia citológica é 
marcada (Fig. 9).

Os tumores mucinosos borderline 
têm geralmente bom prognóstico. A 
evolução para carcinoma invasor é 
rara, e pode ser justificada por erros 
de amostragem no registo macroscó-
pico, não permitindo a identificação 
das áreas de carcinoma intraepitelial, 
microinvasão ou mesmo carcinoma 
invasor.

Carcinoma mucinoso
Os carcinomas mucinosos primá-

rios do ovário são muito raros. De 
fato, quando se identifica histologica-
mente um carcinoma mucinoso de 
tipo gastro-intestinal, o diagnóstico 
de tumor primário do ovário só deve 
ser efetuado após exclusão clínica e 
imagiológica de neoplasias primárias 
noutra localização, já que o seu aspe-
to morfológico é frequentemente se-
melhante. 

Os carcinomas mucinosos têm um 
aspeto macroscópico idêntico ao dos 
tumores borderline, sendo mais fre-
quentes as áreas sólidas e áreas de 
necrose. Como já referido acima, no 
mesmo tumor podem observar-se mi-
croscopicamente áreas de carcinoma, 
de tipo borderline e benignas. As áreas 
de carcinoma são definidas por invasão 
numa extensão superior a 5 mm.

Estão descritos dois padrões histo-
lógicos de invasão nos carcinomas mu-
cinosos do ovário: 

 – Padrão expansivo ou confluente. 
 – Padrão infiltrativo.
Ambos podem ocorrer no mesmo 

tumor e em continuidade com áreas de 
carcinoma intraepitelial. 

O padrão expansivo é caracteriza-
do por áreas, de limites bem defini-
dos, com marcada densidade glandu-
lar, arquitectura complexa, por vezes 
de aspeto labiríntico ou cribriforme, 
e atípia nuclear moderada a grave 
(Fig. 10).

O padrão infiltrativo é caracterizado 
pela invasão desordenada do estroma 
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Figura 10. Carcinoma mucinoso do ovário. 
Aspeto histológico do padrão expansivo, 
cribifrome.

por células isoladas, e em agregados, 
ou pequenas glândulas neoplásicas, 
envolvidas por um estroma desmo-
plásico. 

Os tumores mucinosos podem gra-
duar-se em bem, moderadamente ou 
pouco diferenciados, no entanto não há 
consenso acerca do valor prognóstico 
desta graduação. Podem encontrar-se 
áreas de necrose e mesmo áreas com 
morfologia em células em anel de si-
nete, no entanto estas características 
são mais frequentes nos tumores me-
tastáticos.

Aspetos particulares

Tumores mucinosos  
associados a teratoma

Cerca de 5% dos tumores mucino-
sos, incluindo benignos, borderline e 
malignos, podem estar associados a 
um teratoma, geralmente um teratoma 
maduro. 

A identificação do componente de 
teratoma nestes tumores é particular-
mente útil no diagnóstico diferencial 
com tumores extra-ováricos, uma vez 
que identifica o tumor mucinoso como 
tendo origem no ovário. 

Estes tumores mucinosos associam-
-se frequentemente a pseudomixoma 
ovarii e pseudomixoma peritonei, ca-
racterísticas que podem estar presen-
tes quer nos tumores mucinosos pri-
mários do ovário quer nas situações de 
envolvimento metastático do ovário 
por tumores intestinais, mais frequen-
temente do apêndice.

Nódulos murais
Os tumores mucinosos podem rara-

mente conter nódulos sólidos nas pa-
redes dos quistos com características 
morfológicas muito distintas. No geral, 
estes nódulos dividem-se em três tipos 
principais: 

 – Nódulo reativo pseudo-sarcomatoso.
 – Carcinoma anaplásico.
 – Sarcomas de diferentes padrões 
histológicos.
Os nódulos murais ocorrem quer 

nos tumores mucinosos benignos, quer 
nos tumores borderline ou malignos. 
Podem ser múltiplos e terem dimen-
sões variadas. O prognóstico dos nódu-
los de carcinoma anaplásico e de sar-
comas foi historicamente associado a 
uma evolução mais agressiva, mas 
recentemente tem sido valorizado que 
a avaliação do prognóstico destes nó-
dulos esteja integrada no contexto do 
estádio dos tumores20.



Manual de cancro do ovário

38

pseudomixoma peritonei, pelo que nes-
tas circunstâncias deve sempre ser 
excluída a possibilidade de metástase, 
e estudado na totalidade o apêndice, 
mesmo que macroscopicamente sem 
alterações.

A maioria dos tumores mucinosos 
primários do ovário são CK7+/CK20+, 
enquanto os intestinais são frequente-
mente CK7-/CK20+. No entanto as ex-
ceções são comuns podendo encon-
trar-se tumores do ovário CK7-/CK20+, 
tais como os associados a teratoma, e 
tumores metastáticos CK7+/CK20+, 
de que são exemplos alguns tumores 
do apêndice22. A ausência de expres-
são de CDX2, assim como a expressão 
de tumores hormonais, embora rara, 
favorece o primário do ovário. Novos 
marcadores como PAX8 têm mostrado 
uma elevada especificidade para tumo-
res primários do ovário. 

Pode também colocar-se o diag-
nóstico diferencial com os carcinomas 
endometrióides, em particular os que 
têm diferenciação mucinosa. A presen-
ça de áreas pavimentosas, assim como 
o perfil imuno-histoquímico vimenti-
na+/RE+/RP+/CEA+ favorece o carci-
noma endometrióide.

Existem ainda diversos tumores 
primários do ovário (como por exem-
plo: tumores de Brenner, tumores 
carcinóides, tumores de Sertoli-
-Leydig com elementos heterólogos 
e outros), que podem ter áreas com 
epitélio mucossecretor, mas que ge-
ralmente não levantam problemas de 
diagnóstico diferencial face às 

Diagnóstico diferencial 
Tanto clínica como morfologica-

mente, afirmar que um tumor mucino-
so é primário do ovário pode ser um 
grande desafio. A distinção entre tumor 
mucinoso primário e metástases no 
ovário de neoplasia mucinosa primária 
de outra localização é absolutamente 
vital para o estadiamento e para a 
orientação terapêutica. 

Embora a morfologia e o perfil 
imuno-histoquímico dos tumores pri-
mários e metastáticos sejam frequen-
temente sobreponíveis, existem de-
terminadas características (Quadro 2) 
que pela sua diferente frequência per-
mitem favorecer um dos diagnósti-
cos21. O problema coloca-se, não só 
com os carcinomas mucinosos do 
ovário, mas também no diagnóstico 
diferencial dos tumores benignos e 
mucinosos borderline. De fato, os tu-
mores metastáticos podem sofrer um 
processo de maturação e apresentar 
cistos revestidos por epitélio simples 
ou estratificado, de aparência benigna 
ou borderline.

De entre os tumores metastáticos 
mucinosos destacam-se as metásta-
ses de tumores do apêndice ileocecal 
e colorretais, sendo as últimas uma 
das mais comuns (Fig. 11, e 12 A e B). 

Os tumores do apêndice, nomea-
damente as neoplasias mucinosas de 
baixo grau e os adenocarcinomas 
mucinosos, simulam, respetivamen-
te, os tumores benignos ou borderli-
ne e os carcinomas primários do ová-
rio. Frequentemente associam-se a 
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B

A

Figura 11. Metástase ovárica de carcinoma 
colorretal. Aspeto macroscópico 
salientando-se a heterogeneidade da 
superfície de corte com áreas de necrose e 
espaços cavitários.

Figura 12. Metástase ovárica de tumor 
mucinoso do apêndice. B: aspeto 
macroscópico multicístico com abundante 
material mucóide. C: aspeto histológico 
salientando-se a presença de 
pseudomixoma ovarii.

Quadro 2. Algoritmo de decisão no 
diagnóstico diferencial entre tumor 
mucinoso primário do ovário e 
envolvimento metastático 

Favorece primário do ovário

–  Ausência de história prévia de tumor 
mucinoso extra-ovárico

–  Unilateral

–  Grande dimensão (> 10-12 cm)

–  Superfície externa lisa

–  Padrão histológico expansivo 

–  Teratoma maduro associado

–  Expressão de CK7, RE, RP, CA 125, PAX8

Favorece envolvimento metastático

–  História prévia de tumor mucinoso 
extra-ovárico

–  Bilateral

–  Pequena dimensão (< 10-12 cm)

–  Envolvimento da superfície externa

–  Presença de mucina na superfície ovárica 

–  Padrão histológico nodular e infiltrativo

–  Alto grau nuclear em tumor bem 
diferenciado

–  Áreas com células em anel de sinete

–  Áreas de necrose «suja» e segmentar

–  Invasão vascular extensa

–  Envolvimento do hilo ovárico

–  Estádio avançado

–  Pseudomixoma ovarii

–  Pseudomixoma peritonei

–  Ausência de expressão: CK7, CA 125, PAX8

Não informativo

–  Grau histológico

–  Presença de áreas de aspeto benigno ou 
borderline

–  Células luteinizadas no estroma
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características específicas de cada 
tipo histológico. 

TUMORES ENDOMETRIÓIDES
No geral, os tumores epiteliais en-

dometrióides constituem cerca de 3% 
dos tumores do ovário. Tal como o 
nome indica, definem-se pela sua se-
melhança com o endométrio e as neo-
plasias endometriais.

Os tumores epiteliais endometriói-
des, da mesma forma que os restantes 
tumores do ovário, dividem-se em três 
categorias de acordo com o potencial 
de malignidade (Quadro 1).

Os adenosarcomas e os sarcomas 
do estroma endometrióide, segundo a 
nova classificação já não se incluem no 
grupo dos tumores endometrióides. 

A maior parte dos tumores endo-
metrióides são malignos. Dentro dos 
carcinomas do ovário, os carcinomas 
endometrióides são os segundos mais 
frequentes e constituem cerca de me-
tade dos carcinomas diagnosticados 
em estádio FIGO I. Os tumores endo-
metrióides benignos e borderline rara-
mente são diagnosticados.

Existe uma baixa reprodutibilidade 
interobservador no diagnóstico dos 
carcinomas endometrióides pouco di-
ferenciados, assim como no diagnósti-
co dos tumores endometrióides benig-
nos, face à dificuldade em distingui-los 
dos seus correspondentes de tipo se-
roso. 

Quanto à sua patogénese, atual-
mente pensa-se que os tumores en-
dometrióides, em geral, têm origem 

em lesões de endometriose. De fato, 
muitos destes tumores desenvol-
vem-se no interior de quistos de en-
dometriose e em cerca de 40% iden-
tificam-se lesões de endometriose 
no parênquima ovárico adjacente ou 
noutras localizações da pélvis. Mais 
ainda, as lesões de endometriose po-
dem apresentar alterações percur-
soras, quer morfológicas (a endome-
triose atípica), quer moleculares 
(aneuploidias, perda de heterozigotia 
do cromossoma 12, mutações do PTEN 
e PIK3CA, inativação do cromossoma 
X, etc.)23.

As vias de carcinogénese dos carci-
nomas endometrióides do ovário, pare-
cem ser semelhantes às dos carcino-
mas endometrióides do endométrio. 
Não só partilham os mesmos fatores 
de risco (menarca precoce, nuliparida-
de, etc.) como apresentam alterações 
genéticas idênticas. Nos carcinomas 
endometrióides do ovário, sobretudo 
nos de baixo grau, foram identificadas 
mutações do genes CTNNB-1, PTEN, 
KRAS e PIK3CA, assim como instabili-
dade de microssatélites, podendo mes-
mo originar-se no contexto de síndro-
me de Lynch. A associação de tumores 
endometrióides do ovário a carcinoma 
endometrióide do endométrio, síncro-
no, é frequente (ver adiante). 

O registo macroscópico dos tumo-
res endometrióides tal como nos res-
tantes tipos tumores do ovário, englo-
ba a inspeção e descrição cuidadosa da 
cápsula, procurando sinais de rotura, 
aderências ou envolvimento tumoral. 
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Sinais de aderências são comuns se 
existirem lesões de endometriose asso-
ciadas. A colheita de fragmentos deve 
ser dirigida não só para a caracterização 
histológica do tumor e estadiamento, 
como para a documentação das lesões 
percursoras associadas. Desta forma, 
nos tumores endometriódes, deve-se ter 
particular atenção em colher fragmen-
tos representativos do parênquima ová-
rico remanescente assim como da tran-
sição entre as áreas sólidas e císticas 
do tumor. Se for efetuada uma histerec-
tomia, na ausência de neoplasia ma-
croscópica na cavidade uterina, o endo-
métrio deve ser incluído na totalidade 
para avaliação histológica. Deve-se 
também procurar documentar lesões 
de endometriose noutras localizações 
da peça operatória, como na serosa ute-
rina, fundos de saco, tecidos para-ane-
xiais e região dos paramétrios. 

No exame intra-operatório dos quis-
tos de endometriose deve-se inspecionar 
cuidadosamente todo o revestimento 

interno e a parede do quisto, sendo que 
qualquer área de espessamento, cres-
cimento papilar ou nodular deve ser 
avaliada histologicamente para exclu-
são de malignidade. É de realçar que 
na presença de carcinomas endome-
trióides síncronos do ovário e endo-
métrio, pode não ser possível diferen-
ciar entre metástases e dois primários 
independentes.

Tumores endometrióides 
benignos

Nesta categoria estão incluídos os 
quistos de endometriose, cistadeno-
mas e adenofibromas endometrióide 
(Quadro 1).

Os quistos de endometriose no ová-
rio são tipicamente caracterizados por 
um conteúdo pastoso acastanhado de-
vido a hemorragia antiga, pelo que são 
designados na gíria como «quistos de 
chocolate» (Fig. 13 A).

Os quistos de endometriose carac-
terizam-se histologicamente por serem 

A B

Figura 13. Quisto de endometriose. A: aspeto macroscópico típico observando-se quisto com 
conteúdo hemorrágico. B: características histológicas observando-se área com revestimento 
epitelial preservado e área com agregado de hemossiderófagos.
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Nos adenofibromas o componen-
te fibromatoso é abundante e o com-
ponente epitelial é constituído por 
glândulas ou pequenos cistos revesti-
dos por epitélio endometrióide geral-
mente de tipo proliferativo (Fig. 14). 
Pode haver diferenciação pavimentosa 
de tipo morular.

Tumor endometrióide 
borderline/tumor 
endometrióide proliferativo 
atípico

Os tumores endometrióides bor-
derline têm dois tipos de padrão de 
crescimento principais: adenofibro-
matoso ou intraquístico. Caracteri-
zam-se pela presença de uma prolife-
ração de glândulas endometrióides 
justapostas, com uma razão glându-
las/estroma aumentada, e por vezes 
arquitetura papilar (Fig. 15). O epitélio 
apresenta atipia citológica ligeira ou 
moderada e são frequentes focos de 

revestidos por epitélio e estroma de 
tipo endometrial (Fig. 13 B). No entanto, 
o revestimento frequentemente está 
em grande parte ou totalmente ero-
sionado e substituído por agregados de 
macrófagos contendo hemossiderina, 
tecido de granulação e fibrose. Nestes 
casos pode apenas ser possível fazer 
um diagnóstico de presunção, como 
sugestivo de quisto de endometriose. 

Os cistadenomas, os adenofibro-
mas e os tumores borderline endome-
trióides, são quase sempre unilaterais. 
Apresentam características macroscó-
picas semelhantes às dos seus corres-
pondentes de tipo seroso, com exceção 
da sua associação a lesões de endome-
triose e da presença de sinais de he-
morragia recente ou antiga. 

Os cistadenomas endometrióides são 
revestidos por um epitélio cúbico ou 
colunar sem atipia citológica, de tipo 
endometrióide, com estroma subjacente 
inespecífico e frequentemente fibroso.

Figura 14. Adenofibroma endometrióide. 
Aspeto histológico, observando-se tumor 
constituído por glândulas endometrióides 
no seio de um estroma fibroso.

Figura 15. Tumor endometrióide borderline. 
Histologicamente è constituído por 
glândulas endometrióides proliferadas e 
justapostas (imagem gentilmente cedida 
pela Dr. Esther Oliva, Boston).
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diferenciação pavimentosa de tipo 
morular.

A aparente complexidade arquitetu-
ral inerente à presença de diferenciação 
pavimentosa não deve ser confundida 
com carcinoma invasor. Ocasionalmen-
te, pode observar-se marcada densida-
de celular do estroma com figuras de 
mitose que requer a exclusão de um 
adenossarcoma.

No âmbito dos tumores borderline 
do ovário, salientam-se duas situações 
particulares:

 – Tumor endometrióide borderline 
com carcinoma intraepitelial

 – Tumor endometrióide borderline 
com microinvasão
Os tumores endometrióides border-

line com carcinoma intraepitelial defi-
nem-se pela presença de áreas com 
atipia citológica marcada do epitélio 
glandular. 

Os tumores endometrióides border-
line com microinvasão caracterizam-se 
pela presença de focos de invasão que, 
segundo os critérios atuais, podem 
definir-se de duas formas: crescimento 
confluente expansivo das glândulas 
numa extensão linear com menos de 
5 mm de maior dimensão, ou em alter-
nativa pela presença de invasão do es-
troma sob a forma de células isoladas, 
pequenos ninhos ou glândulas com 
marcada atipia citológica.

Os tumores endometrióides border-
line têm prognóstico excelente, que pa-
rece não ser alterado pela presença de 
carcinoma intraepitelial ou de áreas de 
microinvasão. 

Carcinoma endometrióide
Os carcinomas endometrióides são 

bilaterais em cerca de 20% dos casos. 
O seu aspeto macroscópico é variável, 
podendo serem sólidos e carnudos 
com áreas de necrose, ou císticos, com 
um revestimento papilar grosseiro ou 
tumores polipóide no seu interior, e 
contendo fluído translúcido, hemorrá-
gico ou mucóide (Fig. 16 A). 

Microscopicamente, os carcinomas 
endometrióides primários do ovário 
têm características idênticas às dos 
carcinomas endometrióides do endo-
métrio. São também graduados usan-
do os critérios definidos para os carci-
nomas endometrióides do endométrio, 
em três categorias: bem, moderada-
mente e pouco diferenciados.

A maioria dos carcinomas endome-
trióides do ovário são bem ou modera-
damente diferenciados, e têm uma 
arquitetura predominantemente glan-
dular, complexa, com áreas cribrifor-
mes, estratificação e escassas áreas 
sólidas (Fig. 16 B). É também frequen-
te a diferenciação pavimentosa de tipo 
escamoso ou morular, e eventualmen-
te áreas com diferenciação mucinosa. 
O padrão de crescimento é na grande 
maioria das vezes de tipo expansivo, e 
raramente é infiltrativo.

Os carcinomas endometrióides pou-
co diferenciados destacam-se dos res-
tantes carcinomas endometrióides pela 
sua arquitetura predominantemente 
sólida; pela dificuldade no diagnóstico 
diferencial com os carcinomas serosos 
de alto grau; e pelo seu pior prognóstico.



Manual de cancro do ovário

44

predominantemente por células cilia-
das, células oxifilicas ou células claras.

Alguns destes padrões asseme-
lham-se aos tumores dos cordões se-
xuais e estroma, pelo que quando proe-
minentes pode usar-se a designação 
de «carcinoma endometrióide sertoli-
forme» ou «carcinoma endometrióide 
que se assemelha aos tumores dos 
cordões sexuais e estroma». 

O reconhecimento destes padrões 
é essencial para o correto diagnósti-
co dos carcinomas endometrióides, 
excluindo outros diagnósticos dife-
renciais.

Aspetos particulares

Tumores síncronos
Como foi referido na introdução 

dos tumores endometrióides em cer-
ca de 15 a 20% das pacientes com 
carcinoma endometrióide do ovário é 
simultaneamente diagnosticado um 

A identificação de lesões de endo-
metriose e áreas de adenofibroma en-
dometrióide em continuidade com o 
carcinoma endometrióide no ovário, 
são muito úteis para o correto diag-
nóstico destas neoplasias. É ainda im-
portante referir que estas neoplasias 
têm por vezes, agregados de células 
estromais luteinizadas dispersas, as 
quais são responsáveis pelas manifes-
tações hormonais associadas a estes 
tumores.

É importante conhecer que os car-
cinomas endometrióides do ovário têm 
uma ampla variedade de padrões his-
tológicos. Estes vão desde os mais 
comuns, como a diferenciação pavi-
mentosa e mucinosa, já referidas ante-
riormente, a diversos outros: padrões 
tubular, trabecular, insular, micro-
glandular, secretor, de tipo transicio-
nal, cordonal e hialinizante, fusocelu-
lar, adenóide basal e adenóide cístico. 
Existem ainda tumores constituídos 

A B

Figura 16. Carcinoma endometrióide do ovário. A: macroscopia evidenciando o seu aspeto 
sólido, carnudo e com áreas quísticas. B: aspeto histológico em que salienta a arquitetura 
complexa, focos de diferenciação pavimentosa e atipia citológica.
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carcinoma endometrióide do endomé-
trio. Geralmente ambos os tumores 
são bem a moderadamente diferen-
ciados e têm um padrão histológico 
idêntico.

A coexistência de carcinoma endo-
metrióide no endométrio implica a de-
terminação da relação entre os dois 
tumores, isto é: se são tumores sín-
cronos independentes ou um deles 
primário e o outro metastático. Estão 
postulados na literatura critérios mor-
fológicos que ajudam pela sua dife-
rente frequência a favorecer um dos 
diagnósticos (Quadro 3). 

O estudo imuno-histoquímico e mo-
lecular de ambos os tumores pode 
também ser útil para o diagnóstico di-
ferencial e este inclui a avaliação da 
expressão de beta-catenina, a avalia-
ção da ploidia, o estudo da perda de 
heterozigotia, a avaliação da estabili-
dade de microssatélites e outros24,25.

As doentes com carcinomas endo-
metrióides síncronos do ovário e do 
endométrio têm, em geral, um bom 
prognóstico. Este fato apoia a hipóte-
se que são tumores independentes, já 
que a maioria das doentes não tem 
recidiva.

Mais raramente podem ocorrer tam-
bém tumores endometrióides síncronos 
na trompa ou noutras localizações na 
pélvis.

Granulomas peritoneais
Nos carcinomas endometrióides com 

diferenciação pavimentosa pode oca-
sionalmente observar-se uma reação 

Quadro 3. Algoritmo de decisão em 
tumores síncronos no ovário  
e endométrio

Favorece tumores síncronos independentes

–  Padrão histológico diferente 

–  Ausência de invasão ou invasão superficial 
do miométrio

–  Presença de hiperplasia no endométrio

–  Ausência de invasão linfo-vascular

–  Tumor ovário localizado no parênquima

–  Tumor ovário unilateral

–  Ausência de envolvimento da cápsula

–  Presença de endometriose

–  Ausência de envolvimento peritoneal ou 
ganglionar

Favorece tumor primário do endométrio com 
metástase no ovário

–  Padrão histológico idêntico

–  Tumor endometrial de grande dimensão e 
tumor ovárico de pequena dimensão

–  Presença de hiperplasia no endométrio

–  Invasão profunda do miométrio

–  Presença de invasão vascular

–  Tumor ovárico bilateral ou multinodular

–  Tumor ovárico localizado no hilo 

–  Envolvimento da cápsula

–  Ausência de endometriose ovárica

–  Extensão extra-uterina com padrão típico 
do carcinoma endometrial

Favorece tumor primário do ovário com 
metástase no endométrio

–  Padrão histológico idêntico

–  Tumor ovárico de grande dimensão e 
tumor endometrial de pequena dimensão

–  Tumor ovárico unilateral e constituindo 
massa única 

–  Presença de endometriose no ovário

–  Tumor ovário localizado no parênquima

–  Extensão direta do ovário para a parte 
externa da parede uterina

–  Extensão extra-uterina com padrão típico 
dos carcinomas do ovário

–  Ausência de hiperplasia do endométrio
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granulomatosa de tipo corpo estranho 
no peritoneu. Estes granulomas no pe-
ritoneu simulam macroscopicamente 
metástases, mas na observação mi-
croscópica são constituídos por agre-
gados de queratina, sem células neo-
plásicas viáveis e células de natureza 
inflamatória. Devem ser examinados 
histologicamente na totalidade de for-
ma a excluir implantes de tumor viável, 
e quando estes são exclusivamente 
constituídos por uma reação de tipo 
corpo estranho em relação com quera-
tina não têm significado prognóstico.

Diagnóstico diferencial
Existe uma ampla variedade de 

tumores que também podem apre-
sentar um padrão de tipo endome-
trióide, abrangendo diferentes tumo-
res primários do ovário e tumores 
metastáticos. Os primeiros incluem: 
tumor do saco vitelino, tumor de 
Sertoli-Leydig, tumores mucinosos 
com depleção de mucina, tumor 
Wolffiano e ependimoma. Os tumo-
res metastáticos que podem apre-
sentar um padrão endometrióide in-
cluem tumores primários de outros 
órgãos tais como: endométrio, endo-
colo, mama, pulmão e gastrointesti-
nais incluindo os do pâncreas e vias 
biliares.

A variedade de padrões que os car-
cinomas endometrióides do ovário po-
dem apresentar, torna também amplo 
o número de neoplasias a ter em con-
ta no seu diagnóstico diferencial. Para 
cada um dos padrões histológicos 

coloca-se o problema de excluir de-
terminados diagnósticos. São exem-
plos o diagnóstico diferencial entre: o 
padrão de células claras do carcino-
ma endometrióide e o carcinoma de 
células claras do ovário; os tumores 
dos cordões sexuais e estroma e o 
carcinoma endometrióide sertolifor-
me; os carcinomas serosos com dife-
renciação transicional e os carcino-
mas endometrióides com diferenciação 
transicional.

A descrição das características 
que permitem o diagnóstico diferen-
cial de cada uma destas situações 
está fora do âmbito desta revisão 
para o que se sugere a consulta da 
bibliografia apropriada26. Salienta-se 
apenas que neste contexto pode ser 
importante o estudo imuno-histoquí-
mico, sendo que o perfil típico dos 
carcinomas endometrióides do ovário 
é o seguinte: CK7+/EMA+/vimentina+/
PAX8+/RE+/RP+, sendo a maioria p53, 
WT1 e p16 negativos.

TUMORES DE CÉLULAS CLARAS
Os tumores de células claras do 

ovário são considerados serem de ori-
gem Mulleriana, e constituídos por cé-
lulas epiteliais semelhantes às obser-
vadas no endométrio, durante a 
gravidez. Caracteristicamente, as célu-
las são claras, em microscopia óptica 
por conterem glicogénio e lípidos; mas 
por vezes têm morfologia hobnail; cú-
bica ou plana; oxifílica; e mais rara-
mente morfologia em anel de sinete. 
Estas células revestem glândulas 
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um diagnóstico de exclusão após a 
observação de muitas amostras. 

Tumor de células claras 
borderline

É um tumor é muito raro, e do mes-
mo modo que para os tumores de cé-
lulas claras benignos é recomendado a 
observação microscópica de múltiplas 
amostras para excluir áreas de carci-
noma de células claras, pois em car-
cinomas de células claras é frequente 
identificarem-se áreas benignas e 
borderline. 

Para o diagnóstico de tumor bor-
derline é necessário identificar alguns 
núcleos com características típicas de 
malignidade tais como aumento do ta-
manho nuclear, hipercromasia e nuc-
léolo proeminente. Estes aspetos mor-
fológicos são um pouco subjectivos e 
deverão ser interpretados no contexto 
histológico, mas a identificação de 
áreas de confluência epitelial justifi-
cam o diagnóstico de carcinoma. 

Figura 17. Aspeto microscópico de área de 
tumor de células claras com características 
de benignidade.

tubulares e quistos ou dispõem-se em 
áreas sólidas.

Os tumores de células claras be-
nignos e borderline são extraordinaria-
mente raros ao invés dos carcinomas 
de células claras que correspondem 
no mundo ocidental, a cerca de 10% 
dos carcinomas do ovário (Quadro 1). A 
idade média de diagnóstico é tanto 
para os tumores benignos, e borderline 
a 7.a década de vida.

Os tumores de células claras be-
nignos e borderline são unilaterais e 
macroscopicamente não têm um pa-
drão definido (sólido e sólido e quístico) 
enquanto que os carcinomas são habi-
tualmente sólidos, com necrose e 
quando têm áreas quísticas, podem ter 
conteúdo sero-hemático sobretudo 
quando surgem associados a endome-
triose27. A dimensão dos tumores be-
nignos e borderline é muito variável 
(desde 2 cm a 20 cm).

Tumor de células claras 
benigno

A maioria dos tumores de células 
claras benignos é de tipo adenofibro-
ma, e caracteriza-se pela ausência ou 
ligeira atipia nuclear das células claras 
e raras mitoses (Fig. 17). As células 
neoplásicas não têm crescimento em 
toalha e quando revestem quistos não 
se identifica proliferação celular (es-
tratificação ou papilas). O estroma fi-
broso é inespecífico podendo ter áreas 
de condensação em redor das áreas 
epiteliais. O diagnóstico de adenofibroma 
de células claras deverá ser sempre 
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Há claramente uma experiência 
muito limitada neste subtipo tumoral e 
por isso o significado biológico deste 
diagnóstico, bem como o significado da 
identificação de microinvasão e im-
plantes não é conhecido.

Carcinoma de células claras 
Este tipo histológico representa 

cerca de 5 a 12% de todos os carcino-
mas do ovário nos países ocidentais e 
15 a 25% dos carcinomas no Japão28. 
As razões desta incidência diferente 
não são totalmente conhecidas, mas 
provavelmente estarão relacionadas 
com diferenças étnicas e com a inci-
dência de endometriose. 

Cerca de 40-59% dos carcinomas 
de células claras estão associados a 
endometriose e as alterações molecu-
lares destas neoplasias podem ser de-
tetadas nos focos de endometriose 
adjacentes. 

Os estudos moleculares têm de-
monstrado que os carcinomas de célu-
las claras não têm mutações no TP53. 
Especificamente, o fator de transcrição 
nuclear de hepatócitos (HNF1β), pode 
ser uma de várias moléculas-chave en-
volvidas na identificação e carcinogé-
nese do carcinoma de células claras, 
ao ser re-expresso nestas neoplasias. 
A sequenciação destes tumores de-
monstrou ainda que há mutações fre-
quentes nos genes AR1D1A, PIK3CA, 
KRAS e PPP2R1A29,30 . As mutações so-
máticas misssence e nonsense, no gene 
que codifica a proteína ARID1A|BAF250 
(um componente-chave do complexo 

de remodelação da cromatina SWI-SNF) 
foram identificadas em 46% dos carci-
nomas de células claras, 30% dos car-
cinomas endometrióides, e em nenhum 
dos carcinomas serosos de alto grau 
analisados. Muito interessante foi o 
fato de se ter demonstrado que a mes-
ma mutação está presente na mucosa 
endometrial dos focos de endometrio-
se adjacentes ao tumor. Esta alteração 
vêm confirmar a suspeita da endome-
triose como lesão precursora deste 
tipo tumoral. Nestes tumores há ainda 
sobre-expressão (por imuno-histoquí-
mica) e amplificação do gene MET. 
Esta sobre-expressão do MET tem sido 
identificada como um fator prognóstico 
independente desfavorável.

Caracteristicamente estes tumores 
são unilaterais com diâmetro médio de 
15 cm e podem ser sólidos, sólidos e 
quísticos e predominantemente quísti-
cos. É possível reconhecer áreas be-
nignas de quisto de endometriose (Fig. 
18 A). Microscopicamente, este tipo 
tumoral é facilmente reconhecível pelo 
padrão arquitectural (Fig. 18 B). São 
distinguidos 3 grandes tipos de pa-
drões, que caracteristicamente coexis-
tem num mesmo tumor. O padrão pa-
pilar tem um estroma hialinizado e é 
revestido por um epitélio simples ou 
minimamente estratificado. O padrão 
cístico e glandular também tem um 
revestimento epitelial simples, e todos 
eles frequentemente misturam-se com 
áreas de padrão sólido. O estroma é 
variável entre fibroso e mixóide ou ede-
matoso e há acumulação extracelular 
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A B

Figura 18. Carcinoma de células claras. A: aspeto macroscópico muito frequente quístico, 
que habitualmente tem sangue e necrose e uma área sólida. B: microscopicamente podem 
observar-se células claras que se organizam em padrões sólidos, tubulares e papilares.

de fluído mucinoso ou eosinofílico. Ne-
crose e hemorragia são frequentes. 

Alguns padrões arquiteturais me-
nos frequentes foram ainda descritos 
como sendo o padrão reticular que mi-
metiza o tumor do saco vitelino, ou o 
padrão que associa componentes me-
senquimatosos malignos (rabdomios-
sarcoma).

As células epiteliais já descritas 
para este tipo histológico têm mais fre-
quentemente um citoplasma grande, 
claro ou eosinofílico, um núcleo irregu-
lar com ou sem nucleólo proeminente. 
A variação citológica é grande e podem 
ter uma aparência muito benigna. 

As mitoses são pouco frequentes. 
Corpos psamomatosos, secreção eo-
sinofílica densa ou material basofílico 
no interior das glândulas estão pre-
sentes.

Este tipo histológico está associado 
com a síndrome de Lynch (mutações 

germinativas em MSH2) mas não com 
a síndrome de carcinoma da mama e 
do ovário (BRCA1 e 2).

O fator de prognóstico mais impor-
tante é o estádio. Estes tumores são 
mais frequentemente diagnosticados 
em estádios I do que os carcinomas 
serosos de alto grau e o prognóstico é 
semelhante ao carcinoma seroso de 
alto grau no mesmo estádio. 

No entanto, como os carcinomas 
de células claras são pouco sensíveis 
à terapêutica com platinas/taxanos, e 
as taxas de resposta são bastante in-
feriores, em estádios IC ou mais ele-
vados, a sobrevivência aos 5 anos é 
muito baixa e inferior à esperada para 
os carcinomas serosos de alto grau.

TUMORES DE BRENNER
Os tumores de Brenner como os 

tipos histológicos anteriores são 
também classificados em benignos, o 
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subtipo mais frequente, borderline e 
malignos (Quadro 1). 

Como característica morfológica 
distinta deste histotipo é a formação de 
agregados celulares habitualmente 
ovóides num estroma abundante e com 
numerosas calcificações distróficas. 
Os agregados são constituídos por cé-
lulas epiteliais semelhantes ao epitélio 
transicional das vias urinárias (núcleos 
ovóides com cromatina fina, nucléolo 
pequeno e um sulco longitudinal) e não 
é identificável atipia nem mitoses (Fig. 
19). Por vezes estes agregados têm 
uma cavidade central (diferenciação 
glandular) e são revestidos por epitélio 
de tipo transicional ou que pode ter di-
ferenciação mucinosa, ciliada, ou célu-
las cuboidais ou achatadas. 

A histogénese destes tumores 
também não está bem identificada. 
Alguns poderão ter origem em restos 

de Walthard, e raros casos associados 
a teratoma poderão ter origem em cé-
lulas germinativas.

Tumor de Brenner benigno
Os tumores de Brenner benignos 

são cerca de 5% dos tumores epite-
liais benignos do ovário, e com fre-
quência são de pequenas dimensões 
e só identificados incidentalmente 
em peças de ooforectomia resseca-
das por outros motivos, não impedin-
do que possam atingir grandes di-
mensões (Fig. 20 A, 20 B). Estes 
tumores podem associar-se a outros 
tipos de neoplasias sendo as mais 
frequentemente identificados os tu-
mores mucinosos benignos e border-
line, teratomas maduros quísticos e 
cistoadenomas serosos. Como os tu-
mores de Brenner têm frequentemen-
te células mucinosas, para designar 
como tumor misto de células de Bren-
ner e mucinoso é necessário que os 
dois componentes sejam totalmente 
separados, macroscopicamente.

Tumor de Brenner borderline
Os tumores de Brenner borderline 

são bastante raros, e quase sempre 
unilaterais. Caracteristicamente iden-
tifica-se atipia celular e, ou extensa 
proliferação dos agregados epiteliais 
com muito escasso estroma interve-
niente, e por vezes de contornos irre-
gulares dos agregados. O prognóstico 
é bom não tendo sido observada reci-
diva, nos casos descritos confinados 
ao ovário.

Figura 19. Tumor de Brenner. Aspeto 
morfológico típico das células de um 
tumor de Brenner, organizadas em 
pequenos agregados nodulares e 
focalmente com cavitação central.
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Tumor de Brenner maligno
Os tumores de Brenner malignos 

surgem em tumores de Brenner be-
nignos ou borderline. Este tipo tumo-
ral é bastante raro, (cerca de 1% dos 
carcinomas de ovário), e são geral-
mente diagnosticados no estádio I. O 
componente invasor é habitualmente 
de tipo transicional de baixo ou alto 
grau. 

Existem também neste tipo epite-
lial os dois padrões de invasão do es-
troma:

 – Padrão infiltrativo, constituído por 
agregados muito angulosos de cé-
lulas transicionais

 – Padrão expansivo, formado por um 
crescimento papilar que se proje-
tam para os espaços quísticos dos 
agregados celulares simulando um 
padrão benigno. 
A atipia citológica geralmente está 

presente. O potencial de malignidade 
dos tumores classificados como tumo-
res de Brenner malignos é provavel-
mente muito baixo.

TUMORES SEROMUCINOSOS
Os tumores seromucinosos são 

uma nova entidade histológica identifi-
cada na classificação da OMS 2014, 
correspondendo a um conjunto de tu-
mores integrados anteriormente nou-
tras categorias (serosos, mucinosos e 
mistos).

A nova classificação propõe para 
este novo tipo histológico a classifica-
ção em três categorias: benigno, bor-
derline e maligno (Quadro 1).

É característico desta nova entida-
de o revestimento epitelial destes tu-
mores ser misto, isto é, ser seroso e 
mucinoso de tipo endocervical (em que 
há pelo menos 10% de cada tipo), po-
dendo ainda haver, ainda que menos 
frequentemente, outros componentes 
de epitélio de tipo Mulleriano (endome-
trióide e células claras).

Não é ainda conhecida de forma 
clara a histo-patogénese mas é reco-
nhecido que a endometriose é uma le-
são precursora desta entidade. As evi-
dências epidemiológica e morfológica 

Figura 20. Tumor de Brenner benigno. A: aspeto macroscópico típico. B: aspeto 
microscopico, identificando-se tumor com 2 mm de maior eixo.

A B
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desta associação são atualmente con-
substanciadas pelos novos dados de 
biologia molecular; como é alteração 
do gene ARID1A (mutações e perda de 
expressão) encontrada em cerca de 
um terço dos tumores seromucinosos 
borderline. 

Tumor seromucinoso  
benigno

Os tumores seromucinosos benig-
nos são raros, estimando-se que cor-
respondam a cerca de 1% dos tumo-
res epiteliais benignos do ovário. São 
predominantemente quísticos e o 
conteúdo líquido pode ser seroso ou 
mucinoso. Microscopicamente têm 
uma mistura variável de epitélio se-
roso e mucinoso de tipo endocervi-
cal, podendo ter áreas endometriói-
des com diferenciação escamosa ou 
transicional (Fig. 21). O estroma pode 
ser proeminente (adenofibroma) mas 
não tem atipia citológica nem arqui-
tetural.

Tumor seromucinoso 
borderline

Os tumores seromucinosos border-
line são o subtipo mais bem conhecido 
nesta nova categoria não só porque 
constituíam um subtipo individualizado 
na anterior classificação – designados 
por tumores mucinosos borderline de 
tipo endocervical, como também pela 
sua relativa frequência (10-15% dos 
tumores mucinosos borderline na clas-
sificação de 2003).

Clinicamente são tumores que afe-
tam mulheres com idade média de 40 
anos, e a maioria na apresentação são 
tumores no estádio I (20% com exten-
são extra-ovárica). A bilateralidade é 
elevada (12-40%) e a associação a en-
dometriose é identificada num terço 
dos casos.

Morfologicamente, na grande maio-
ria, são tumores quísticos uniloculados 
com papilas visíveis macroscopica-
mente e têm dimensões compreendi-
das entre 2 a 36 cm, sendo o tamanho 
médio em redor dos 10 cm. 

Microscopicamente, as papilas nes-
tes tumores são arquiteturalmente se-
melhantes às do tumor seroso border-
line e citologicamente reconhecem-se 
vários epitélios de revestimento: o 
mais abundante é o epitélio colunar de 
tipo endocervical, com ligeira atipia ci-
tológica. Nas extremidades das papilas 
é frequente reconhecer células poligo-
nais de citoplasma vasto eosinofílico. 
Este último tipo epitelial é frequente-
mente estratificado e na ausência de 
invasão do estroma não deve ser 

Figura 21. Cistadenoma seromucinoso. 
Nesta secção reconhecem dois tipos de 
epitélio de revestimento da parede do quisto: 
mucinoso endocervical e seroso ciliado.
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Figura 22. Tumor seromucinoso borderline. 
Caracteristicamente há uma proliferação 
papilar com revestimento seromucinoso e 
abundante permeação por células 
polimorfonucleares.

interpretado como evidência de malig-
nidade. Os outros tipos epiteliais que 
podem ser identificados são o seroso 
ciliado, endometrióide, escamoso, cé-
lulas claras ou transicionais. Não estão 
presentes células caliciformes. Muito 
característico e distintivo deste tipo 
histológico é a permeação por células 
inflamatórias de tipo polimorfonuclea-
res (predominantemente neutrófilos) 
no córion edemaciado das papilas, per-
meando o epitélio e no muco intralumi-
nal dos quistos (Fig. 22). As figuras de 
mitoses são infrequentes. 

Como nos outros tipos de tumores 
borderline é reconhecida a existência 
de áreas de carcinoma in situ, microin-
vasão e implantes peritoneais e apli-
cam-se os critérios já descritos para os 
tumores serosos.

O prognóstico parece ser razoável 
mesmo em doentes que aquando da 
apresentação clínica estão em está-
dios avançados, têm áreas de carcino-
ma in situ ou focos de microinvasão. É 
no entanto importante sublinhar que 
as séries relatadas são referentes a 
poucos casos e que o seguimento clí-
nico é relativamente curto (cerca de 
10 anos, no máximo).

Carcinoma seromucinoso
O carcinoma seromucinoso é uma 

variante de carcinoma do ovário mor-
fológicamente constituída por prolife-
ração de células mucinosas de tipo 
endocervical e células serosas, po-
dendo ser identificados focos de dife-
renciação endometrióide, de células 

claras e escamosa. Macroscopicamente 
é semelhante aos outros carcinomas 
de alto grau, sendo a bilateralidade 
também frequente (50%) (Fig. 23).

Os tumores são frequentemente 
pauciloculados e quando têm papilas, 
estas revestem o interior das loca(s), 
mas podem também ter crescimento 
na superfície do ovário. 

Figura 23. Carcinoma seromucinoso. 
Aspeto macroscópico com predomínio de 
crescimento sólido.
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Microscopicamente, os tumores 
são habitualmente constituídos por pa-
pilas revestidas pelos tipos epiteliais já 
referidos e caracteristicamente há 
abundante estratificação (Fig. 24). O 
padrão de invasão do estroma é fre-
quentemente de tipo expansivo ou con-
fluente (ver tumores mucinosos), o 
padrão invasor destrutivo é mais raro. 
As mitoses estão presentes mas não 
são muito abundantes (< 5 por 10 cam-
pos de grande ampliação).

A idade média à data do diagnósti-
co é de 45 anos. Como os tumores 
borderline deste tipo está também 
frequentemente associado à endome-
triose.

O prognóstico destes tumores é 
desconhecido e apenas se conhece 
uma série com poucos casos descritos 
e que relata que em estádios iniciais 
(estádio I) é bom, mas em estádios 
avançados há progressão para a morte 
em cerca de 50% dos doentes31. 

CARCINOMA INDIFERENCIADO
Denominam-se por carcinoma indi-

ferenciado os tumores epiteliais malig-
nos derivados do epitélio Mulleriano 
que não tem diferenciação reconhecí-
vel num qualquer tipo epitelial previa-
mente descrito. 

Os critérios morfológicos, de acordo 
como o grupo de MD Anderson Cancer 
Center32, para este diagnóstico são de 
exclusão. Assim, deverão ser integra-
dos nesta categoria os tumores epite-
liais sólidos em que não seja identificado 
um padrão de crescimento, nem sejam 
reconhecidas formas de organização 
celular nomeadamente em agregados 
nodulares, papilas, glândulas, feixes 
fusocelulares ou trabéculas. Não são 
admitidos focos de metaplasia pavi-
mentosa nem mucinosa, nem evidên-
cia de diferenciação neuroendócrina. 

A idade média de apresentação é 
cerca de uma década inferior à idade 
média de apresentação dos carcino-
mas serosos de alto grau e o compor-
tamento clínico é muito agressivo. Na 
maioria dos casos em que foi efectua-
da a pesquisa de alterações nas proteí-
nas codificados pelos genes de repara-
ção do rearranjo de pares do ADN, 
foram identificas alterações sobretudo 
nos genes MLH1-PMS2, mas também 
MSH2-MSH6. Alguns casos correspon-
diam a portadoras de Síndrome de 
Lynch. 

A histogénese proposta para esta 
entidade não está totalmente estabe-
lecida, mas presume-se que estes tu-
mores são resultantes da progressão 

Figura 24. Carcinoma seromucinoso. Aspeto 
histológico caracterizado por glândulas de 
revestimento seroso e mucinoso com 
marcada atipia, e invasão do estroma.
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de carcinomas endometrióides de bai-
xo grau. Esta presunção assenta no 
fato que é relativamente frequente a 
identificação de pequenas áreas com 
essa morfologia neste tipo tumoral e 
por semelhança ao que ocorre no en-
dométrio. Nesta localização, estão 
descritos casos semelhantes (em que 
é identificada a coexistência destes 
dois componentes – e são denomina-
dos por carcinomas desdiferenciados 
na OMS 2014), e que têm igualmente 
muito mau prognóstico.
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Patogenia e fatores de prognóstico 
do cancro do ovário
Alfredo Gouveia

PATOGENIA DO CANCRO  
DO OVÁRIO

O termo cancro do ovário aplica-se 
a um grupo biologicamente e morfolo-
gicamente diverso de neoplasias que 
afetam o ovário, sendo questionáveis 
vários possíveis locais de origem e 
suas respetivas lesões precursoras.

Admite-se que as neoplasias ma-
lignas têm origem através de modifi-
cações genéticas e histológicas bem 
definidas, transformando os tecidos 
normais desde lesões displásicas ou 
precursoras in situ até cancro inva-
sor ou metastático. Este modelo 
fundamenta-se no estudo do cancro 
gastrointestinal onde se verifica tal 
progressão quer histológica quer mo-
lecular. O cancro do ovário não se 
adapta de imediato neste modelo por-
que tipicamente se apresenta em esta-
dio clínico avançado obscurecendo 
qualquer relação com lesões precurso-
ras evidentes.

Um modelo de progressão do can-
cro do ovário deve portanto verificar os 
seguintes:

CAPÍTULO 4

 – Definir uma região suscetível ou 
zona de transformação na qual os 
eventos neoplásicos ocorrem.

 – Providenciar um mecanismo para e 
definir lesões precursoras com ori-
gem nessa zona.

 – Correlacionar as alterações genéti-
cas conhecidas no cancro do ovário 
com a histologia, a apresentação 
clínica e a epidemiologia.
Apesar da maioria dos tumores epi-

teliais pélvicos-peritoneais tradicional-
mente se considerarem originários no 
epitélio de superfície ovárico ou em 
quistos de inclusão cortical, a evidên-
cia acumulada sugere que o revesti-
mento epitelial da trompa de Falópio 
pode constituir local alternativo de 
origem, particularmente para os carci-
nomas serosos de alto grau1. Um 
subgrupo de tumores pode ainda ter 
origem em remanescentes Mülleria-
nos sub ou peritoneais, embora a sua 
origem (mecanismo de desenvolvi-
mento ou transporte desde a trompa 
de Falópio ou endométrio) permaneça 
desconhecida.
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As trompas de Falópio, útero e en-
docolo têm origem na diferenciação 
do ducto Mülleriano, uma invaginação do 
epitélio celómico. O revestimento me-
sotelial-peritoneal do ovário adulto 
mantem a capacidade de diferenciação 
em epitélio seroso, endometrióide e 
mucinoso.

O epitélio especializado parece 
ser enriquecido nos quistos de inclu-
são cortical e isso pode dever-se à 
retenção de epitélio endometrial ou 
tubário esfoliado («modelo de trans-
ferência») ou por metaplasia das cé-
lulas de superfície ovárica («modelo 
de metaplasia»).

Os modelos de formação de quistos 
de inclusão cortical incluem reparação 
de locais de ovulação, formação de 
aderências fibrosas ou tubárias, ou in-
vaginações do epitélio de superfície 
ovárica decorrente do envelhecimento. 
O elemento comum na formação dos 
quistos de inclusão cortical é a inclu-
são de epitélio de superfície ovárica 
num estroma enriquecido e o estroma 
pode ser a fonte do estímulo metaplá-
sico. Além disso, há interesse crescen-
te no papel etiológico da inflamação, 
que acompanha cada ovulação, com 
libertação associada de citocinas, cha-
mada de células inflamatórias e repa-
ração tecidular. Postula-se que este 
mecanismo determine stress sobre as 
células do epitélio de superfície ovárica 
predispondo-as a dano genético, meta-
plasia e transformação maligna2.

O modelo de metaplasia fundamen-
ta-se nos seguintes:

 – Embriogénese: o epitélio de super-
fície ovárica partilha a origem em-
briológica com o epitélio dos teci-
dos derivados do ducto Mülleriano; 
ambos têm origem no epitélio celó-
mico na área do sulco gonádico.

 – Perfil de expressão génica: Os ge-
nes HOX codificam fatores de trans-
crição com importância no controlo 
de padrões de desenvolvimento em 
vários eixos, são normalmente ex-
pressos uniformemente no ducto 
Mülleriano precocemente no de-
senvolvimento embrionário; a sua 
distribuição associa-se com dife-
rentes estruturas no trato reprodu-
tivo feminino. Especificamente, o 
HOXA-9 é expresso no primórdio da 
trompa de Falópio, o HOXA-10 no 
útero, o HOXA-11 nas estruturas 
destinadas a tornarem-se no seg-
mento inferior do útero e no colo 
uterino e o HOXA-13 no terço supe-
rior da vagina.

 – Plasticidade fenotípica aparente: A 
superfície do ovário adulto apresen-
ta plasticidade fenotípica que pode 
ser demonstrada pela sua reativida-
de com anticorpos contra antigénios 
epiteliais (citoqueratinas, laminina e 
colagénio IV) e mesoteliais (vimenti-
na, colagénio I e colagénio III). In vi-
tro, as células do epitélio de super-
fície ovárica podem ser induzidas a 
transformação entre morfologia epi-
telial e mesenquimatosa. O epitélio 
de superfície resultante exprime re-
cetores de estrogénios, progestero-
na e androgénios. Presume-se que 
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os carcinomas têm origem em epi-
télio metaplásico através de even-
tos adicionais, possivelmente estí-
mulos hormonais.

 – Modelos animais: Todos os modelos 
animais consideram as células do 
epitélio de superfície ovárica como 
as células de origem do carcinoma 
do ovário. Alguns destes modelos 
fundamentam-se em enxertos he-
terólogos em que são reimplanta-
das células da superfície ovárica 
geneticamente alteradas nas fos-
sas ováricas de ratos adultos. Nes-
tes modelos tem sido possível ge-
rar tumores epiteliais quer com 
oncoproteinas víricas ou por muta-
ção ou eliminação de oncogenes 
humanos e supressores tumorais 
originados no epitélio de superfície 
ovárica implantado. Por exemplo, 
carcinomas semelhantes ao seroso 
de alto grau podem ser induzidos no 
epitélio de superfície ovárica por 
sobreexpressão de MYC se o epité-
lio de superfície ovárica murino for 
deficiente em a proteína supressora 
tumoral 53 (p53) e BRCA1.

O modelo de transferência fun-
damenta-se na morfologia tumoral:

 – Os tumores ováricos são histológica 
e geneticamente semelhantes aos 
originados na trompa e no endomé-
trio. Os carcinomas ováricos, do 
mesmo modo que os do endométrio, 
consistem de dois grupos biológi-
cos: tipo endometrióide e papilar 
seroso. O primeiro pode associar-se 
a prévia hiperplasia estrogénio 

sensível e o último parece ter ori-
gem no revestimento de superfície 
do endométrio, frequentemente as-
sociado a pólipos do endométrio, 
sem relação com estrogénios. Por-
tanto, não parece inconcebível que 
o epitélio destes locais possa ser 
transportado para a superfície ová-
rica, cada um com o seu próprio 
fenótipo tumoral.

 – A evidência experimental suporta a 
migração transtubária de endomé-
trio e tumores síncronos primários 
são frequentemente reportados no 
ovário e no endométrio.

 – O epitélio tubárico pode frequente-
mente ser observado no córtex do 
ovário por aderências ou outros me-
canismos (endosalpingiose).

Independentemente da sua ori-
gem há pouca evidência para a car-
cinogénese relacionada a quistos 
de inclusão:

 – As inclusões Müllerianas partilham 
características epidemiológicas 
com os tumores ováricos: os estu-
dos epidemiológicos sugerem asso-
ciação com os clássicos fatores de 
risco de cancro do ovário como a 
idade avançada, menarca precoce, 
primiparidade tardia, uso de contra-
ceção oral (relação inversa) e maior 
índice de massa corporal e sugerem 
menor risco de cancro do ovário por 
fatores que suprimem a ovulação 
como sejam a gravidez, a amamen-
tação e o uso de contraceção oral.

 – Há semelhança histológica entre 
os quistos de inclusão ováricos 
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metaplásicos e os tumores mucino-
sos e serosos benignos ou borderline.

 – Apesar disso, tem sido difícil encon-
trar um exemplo evidente de carci-
noma seroso de alto grau em con-
tinuidade com a superfície ovárica e 
qualquer quisto de inclusão corti-
cal; nesse exemplo deveria ser apa-
rente a transição desde epitélio 
Mülleriano benigno até carcinoma. 
As transições diretas do mesotélio 
na superfície ovárica para carcinoma 
correspondem a maioria das vezes a 
implante ou a disseminação por con-
tiguidade de tumor adjacente.

 – Também, as transições molecula-
res nos quistos de inclusão cortical 
ou células de superfície não têm 
sido convincentemente documenta-
das nas neoplasias relacionadas 
aos quistos de inclusão.
Os carcinomas ováricos associados 

com as mutações dos genes supresso-
res tumorais BRCA1 e BRCA2 são idên-
ticos aos carcinomas esporádicos, de 
alto grau, em estadio avançado, relati-
vamente aos aspectos morfológicos, 
perfil de expressão genética e análise 
das mutações p533. A análise de peças 
de cirurgia ginecológica profilática efe-
tuadas nas portadoras destas muta-
ções tem revelado carcinomas preco-
ces, ocultos, em cerca de 10% dos 
casos. Nestas pacientes a presença de 
lesões pré-malignas no epitélio de su-
perfície ou em quistos de inclusão cor-
tical tem sido controversa. No entanto, 
anomalias moleculares particularmen-
te as mutações do p53 têm sido 

identificadas previamente à deteção de 
neoplasia. Nestes casos, até 85% dos 
carcinomas precoces têm sido identifi-
cados no extremo distal da trompa de 
Falópio e foi estabelecida uma ligação 
entre o fenótipo do carcinoma seroso e 
a trompa pelo perfil molecular. Além 
disso, os carcinomas serosos intraepi-
teliais tubários são frequentemente 
identificados em pacientes com carci-
noma seroso dos anexos quer nas for-
mas esporádicas quer nas formas as-
sociadas ao BRCA; estes carcinomas 
intraepiteliais partilham as mesmas 
mutações do p53 com os cancros as-
sociados.

Em resumo, não é possível identifi-
car a via de diferenciação precisa res-
ponsável por todas as neoplasias epi-
teliais e os modelos do cancro do 
ovário têm dividido as neoplasias epi-
teliais em duas categorias. A primeira, 
a via do epitélio de superfície ovárica e 
quistos de inclusão, na qual o epitélio 
de superfície ovárica, ou em alguns ca-
sos o epitélio tubário ou o endométrio 
ou o peritoneu, seria aprisionado nos 
quistos de inclusão ováricos, induzida 
metaplasiaMülleriana, e originaria tu-
mores de baixo grau e borderline endo-
metrióides, mucinosos e serosos, tu-
mores de tipo I4. A segunda, em que o 
protótipo aconteceria na trompa, onde 
uma combinação de alterações genéti-
cas, incluindo o p53, levaria à expansão 
clonal de células secretoras epiteliais, 
determinando um precursor neoplásico, 
a designada «assinatura p53». Eventos 
adicionais levariam a aumento da 
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capacidade proliferativa e progressão 
a carcinoma seroso intraepitelial e 
posterior expansão desde as fímbrias 
para a cavidade pélvica e estruturas 
adjacentes, como carcinomas Mülleria-
nosde alto grau, os tumores de tipo II. 

FATORES DE PROGNÓSTICO  
DO CANCRO DO OVÁRIO

Os fatores de prognóstico podem 
ser definidos como fenótipos que se 
correlacionam com a sobrevida global 
(SG). Em geral refletem a biologia intrín-
seca do tumor (por exemplo, o subtipo 
histológico, o grau) e/ou a capacidade da 
doente se adaptar à morbilidade asso-
ciada ao tumor e tratamento [por 
exemplo, o performance status (PS)]. 
Além destes fatores pré-tratamento, 
outros com impacto na sobrevida in-
cluem o tratamento recebido pelo pa-
ciente (por exemplo, a citorredução 
cirúrgica ótima ou a quimioterapia com 
platinos), e o efeito do tratamento no 
tumor (por exemplo, resposta comple-
ta) ou no paciente (por exemplo, a mie-
losupressão).

Como ferramentas clínicas, os fato-
res de prognóstico podem ser poten-
cialmente úteis na individualização de 
tratamento. Na doença precoce corre-
tamente estadiada (estadios Ia/b), os 
doentes têm melhor prognóstico e 
os benefícios da quimioterapia adju-
vante podem limitar-se aos que têm 
características desfavoráveis (por 
exemplo, subtipo histológico ou grau). 
Neste contexto um fator prognóstico 
com um bom valor preditivo positivo ou 

negativo para pacientes individualmen-
te selecionadas, poderá ser útil na de-
cisão de quais poderão beneficiar do 
tratamento adjuvante com quimiotera-
pia ou nas quais a toxicidade decorren-
te não se justifica. 

Como ferramentas de investigação, 
os fatores prognósticos poderão ajudar 
a identificar subgrupos de pacientes 
com particular mau prognóstico e aler-
tar para a necessidade de desenvolver 
estratégias de tratamento alternativas, 
e em ensaios clínicos balancear pa-
cientes entre braços de tratamento ou 
de não tratamento e minimizar variá-
veis de confundimento.

Os estudos sobre fatores de prog-
nóstico podem também acrescentar 
informação sobre a biologia tumoral 
apesar de no cancro do ovário os fato-
res de prognóstico pré-tratamento não 
serem fáceis de identificar. O recetor do 
fator de crescimento epidérmico (EGFR) 
é frequentemente sobrexpresso e con-
siderado como fator de prognóstico 
nalguns estudos o que levou a ensaios 
clínicos com inibidores do EGFR no 
cancro do ovário.

São fatores de prognóstico estabe-
lecidos no cancro do ovário a idade, o 
estadio, a histologia, o grau, o volume 
de ascite, o PS, e a extensão de doença 
residual depois da cirurgia de citorre-
dução:

 – Idade: A idade mais jovem ao diag-
nóstico confere melhor prognóstico, 
tendo mulheres com idade inferior a 
65 anos pelo menos dois anos mais 
de sobrevida mediana comparadas 



Manual de cancro do ovário

62

com mulheres com mais de 65 
anos. As mulheres mais velhas têm 
também risco maior de recorrência 
e morte. As mulheres mais jovens 
tendem a ter neoplasias menos 
agressivas e melhor diferenciadas e 
menos comorbilidades comparadas 
com as mais velhas, conferindo-lhes 
melhor prognóstico global; mesmo 
após ajuste para variáveis tais como 
PS e comorbilidades, a idade per-
manece como fator de prognóstico 
independente5.

 – Estadio: Os sistemas de estadia-
mento descrevem a severidade da 
neoplasia numa terminologia parti-
lhada pelas várias especialidades. 
Apesar do estadiamento ter sido 
desenvolvido para otimizar a estra-
tégia terapêutica, um menor está-
dio ao diagnóstico em geral corres-
ponde a melhor resultado clínico e 
maior sobrevida. As pacientes em 
estádio I em geral têm sobrevida 
maior que 95% aos cinco anos rela-
tivamente a sobrevida inferior a 
10% para pacientes em estádio IV. 
Do ponto de vista clínico, um maior 
estádio significa doença mais ex-
tensa e com menor possibilidade de 
resseção cirúrgica ótima relativa-
mente ao tumor limitado à pelve. A 
radicalidade da cirurgia necessária 
para citorredução ótima em estádio 
extrapélvico ou extrabdominal cor-
relaciona-se com maior incidência 
de morbilidade perioperatória. Um 
possível significado biológico para 
esta diferença poderá estar na 

possibilidade de estádios mais 
avançados poderem também refle-
tir a modificação da biologia tumo-
ral para formas mais agressivas6.

 – Subtipo histológico: Baseado em 
características morfológicas e mo-
leculares, o cancro epitelial do ová-
rio é reconhecido como um grupo 
diverso de tumores, mas passível 
de classificação num modelo dua-
lista. Os tumores do tipo I incluem 
tumores serosos de baixo grau, os 
endometrióides de baixo grau, célu-
las claras, mucinosos e de transi-
ção. Os tumores do tipo II incluem 
os tumores serosos de alto grau, 
indiferenciados, e mesodérmicos 
mistos malignos. Os tumores do 
tipo I em geral são de crescimento 
lento e com estádios mais baixos ao 
diagnóstico; habitualmente não as-
sociados a mutações do TP53 e em 
geral não sensíveis aos platinos. Os 
tumores do tipo II têm comporta-
mento agressivo e habitualmente 
estádio avançado ao diagnóstico; a 
maioria estão associados a muta-
ções do TP53 e inicialmente plati-
no-sensíveis. O subtipo histológico 
é o fator prognóstico mais relevan-
te no cancro avançado do ovário 
tratado com platinos7.

 – Grau: O grau de diferenciação celu-
lar é desde há muito considerado 
como fator de influência no com-
portamento do tumor e afeta a so-
brevida. Células pobremente dife-
renciadas representam um maior 
grau de mitoses aberrantes o que 
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corresponde a comportamento tu-
moral mais agressivo. Apesar disso 
há alguma discordância entre o 
grau do tumor e o seu comporta-
mento clínico o que pode resultar 
da ausência de um sistema univer-
salmente aceite para graduação do 
tumor8.

 – Volume de ascite: A existência de 
ascite confere um pior prognóstico 
na doença precoce e contribui para 
a morbilidade decorrente da doença 
avançada. Alguns estudos conside-
ram a sua presença como fator de 
prognóstico independente na doen-
ça avançada9.

 – PS: O Gynecologic Oncology Group 
adoptou o sistema de pontuação do 
Eastern Cooperative Oncology 
Group (ECOG)/Organização Mundial 
de Saúde (OMS) na avaliação quan-
titativa do estado geral de saúde 
das doentes na data do diagnóstico 
e previamente ao início do tratamen-
to. Melhor PS em geral associa-se a 
melhor tolerância aos tratamentos, 
desde a cirurgia à quimioterapia, o 
que talvez motive a adopção de es-
tratégias de tratamento mais agres-
sivas. Vários estudos suportam este 
racional e confirmam o PS como 
fator de prognóstico independente10.

 – Citorredução tumoral: O sucesso da 
cirurgia de citorredução tumoral, 
expresso pelo tamanho da doença 
residual, tem sido consistentemen-
te considerado como um dos fato-
res mais importantes na sobrevida 
livre de doença e global. A SG e 

livre de doença são significativa-
mente maiores em pacientes sem 
doença residual macroscópica de-
pois da cirurgia de citorredução pri-
mária. Quando efetuada a compara-
ção entre doença residual maior 
que um centímetro ou menor que 
um centímetro, o menor volume re-
sidual também favorece o prognós-
tico. Quando efetuada a compara-
ção entre doença residual superior 
a dois centímetros ou inferior a dois 
centímetros, a SG não apresenta 
diferença significativa e a sobrevida 
livre de doença foi só marginalmen-
te favorável. Algumas característi-
cas do tumor parecem influenciar a 
possibilidade de citorredução: CA 
125 pré-operatório e o p53, pare-
cendo que as pacientes com tumo-
res que exprimem fortemente o p53 
são significativamente piores candi-
datas a citorredução completa. A 
subespecialização do cirurgião tam-
bém tem impacto no sucesso da 
citorredução inicial e na sobrevida. 
O sucesso da quimioterapia neoadju-
vante é também um importante fator 
prognóstico em pacientes que pela 
extensão da doença não são candi-
datas a citorredução primária11.

 – Cancro do ovário hereditário: A maio-
ria dos estudos apontam para um 
benefício na sobrevida nas pacientes 
com cancro do ovário associado a 
mutações do BRCA relativamente 
às formas esporádicas. Apesar da 
frequência de formas indiferencia-
das ser maior nas portadoras de 
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mutação do BRCA, a idade ao diag-
nóstico é mais precoce e taxas 
maiores de proliferação celular e 
pouca diferenciação que poderão 
contribuir para uma melhor respos-
ta aos platinos, resultam em melhor 
prognóstico12.

 – Perfil molecular: os fatores de 
prognóstico moleculares mais fre-
quentemente estudados no cancro 
do ovário são p53 e os oncogenes 
do EGFR e do receptor do fator de 
crescimento epidérmico humano 2 
(HER-2/neu). A evidência não de-
monstrou nenhuma relação direta 
forte com a sobrevida, apesar de as 
suas vias influenciarem o prognós-
tico das pacientes13.
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Anatomia pélvica e abdominal,  
e vias de propagação dos tumores 
epiteliais do ovário
Paulo Correia

Sabemos que o estadiamento do 
cancro do ovário é cirúrgico e que o 
tratamento padrão consiste na cirurgia 
primária seguida, frequentemente, por 
quimioterapia. A cirurgia de máximo 
esforço citorredutor constitui o objetivo 
a alcançar e os estudos sugerem que as 
doentes com doença residual mínima 
(ou ausência de doença macroscópica) 
têm melhor sobrevivência1-3.

Portanto, para um correto diagnósti-
co e tratamento do carcinoma do ovário 
é importante um conhecimento apro-
fundado das vias de propagação (ou 
disseminação) e da anatomia pélvica e 
abdominal.

ANATOMIA PÉLVICA  
E ABDOMINAL

O conhecimento da anatomia pélvica 
e abdominal no cancro do ovário é na 
essência o estudo do peritoneu.

O peritoneu é a serosa da cavidade 
abdomino-pélvica. Sendo a maior e mais 
complexa serosa do corpo humano. 
Apresenta-se, tal como a pleura e o pe-
ricárdio, como um saco sem abertura, 

CAPÍTULO 5

envolvendo os orgãos sem os conter na 
sua cavidade. Na mulher apresenta duas 
interrupções: meso do ovário e orifícios 
tubares. Constituida por dois folhetos: 

 – Folheto parietal (que reveste as pa-
redes da cavidade abdomino-pélvica).

 – Folheto visceral (que reveste os or-
gãos ou partes dos orgãos da mes-
ma cavidade).
Tem como principais funções dimi-

nuir o atrito entre as visceras e entre 
estas e a parede do abdómen, fixar vís-
ceras, conduzir pedículos, funções de 
reabsorção e de delimitação de pro-
cessos inflamatórios/infecciosos. Para 
satisfazer estas funções origina múlti-
plas pregas e cavidades. 

As pregas são de três tipos:
 – Ligamentos: pregas peritoneais que 
prendem um orgão que não seja do 
tubo digestivo, à parede posterior 
do abdómen.

 – Mesos: pregas que ligam orgãos do 
tubo digestivo às paredes abdominais.

 – Epíploons (ou omentos): pregas que 
ligam entre si duas vísceras quais-
quer, sejam ou não do tubo digestivo.
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As cavidades peritoneais resultam do 
comportamento destas pregas e da pre-
sença das vísceras. A mais importante 
é a transcavidade dos epíploons tam-
bém conhecida como bursa omental.

Para melhor compreendermos como 
se distribui o peritoneu na cavidade abdo-
mino-pélvica imaginemos duas viagens 
com início no umbigo, uma no plano 
sagital (Fig. 1) e outra no plano hori-
zontal (Fig. 2).

Considerando a viagem no plano 
sagital partindo do umbigo, o peritoneu 
dirige-se para cima revestindo a face 
posterior da parede anterior do abdó-
men, revestindo depois a face inferior 
do diafragma, descendo depois um 
pouco na parede posterior do abdómen 
onde encontra o fígado. Como não 
pode prosseguir como folheto parietal, 
o peritoneu reflete-se sobre a face su-
perior do fígado formando o folheto 
superior do ligamento coronário, e já 
como folheto visceral reveste a face 
superior do fígado de trás para diante, 
contorna em seguida o bordo anterior 
do fígado, reveste a sua face inferior 
até se deparar com o pedículo hepáti-
co, que funciona como um novo obstá-
culo. Desce então à frente do pedículo 
hepático até atingir o bordo superior 
(pequena curvatura) do estômago e 
bordo superior de parte da primeira 
porção do duodeno, formando assim o 
folheto anterior do pequeno epíploon 
ou epíploon hepato-gastro-duodenal. 
Após revestir a face anterior do estô-
mago partindo da pequena curvatura e 
parte da primeira porção do duodeno, 
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Figura 1. Peritoneu - corte sagital. I-IV: 
folhetos do grande epíploon; L: fígado; M: 
estômago; Ctr: cólon transverso; P: 
pâncreas; D: duodeno; I: íleo; J: jejuno; Cs: 
cólon sigmóideo; S: sínfise. 1: ligamento 
coronário; 2: pequeno epíploon; 3: 
transcavidade dos epíploons; 4: mesocólon 
transverso; 5: mesentério; 6: mesocólon 
sigmóideo; 7: fundo de saco recto-uterino; 
8: fundo de saco vesicouterino (adaptado 
de Sobotta – Atlas de Anatomia Humana. 
19.a edición. 1988).

quando alcança a grande curvatura do 
estômago e bordo inferior de parte da 
primeira porção do duodeno, abando-
na-a e desce em direção à sínfise pú-
bica, sem contudo a atingir. A uma 
distância variável da sínfise púbica in-
flete-se, prosseguindo agora em senti-
do contrário, para cima e para trás, até 
encontrar o bordo anterior do cólon 
transverso, formando assim o folheto 
anterior do grande epíploon ou epí-
ploon gastrocólico. Após a inserção no 
bordo anterior do cólon transverso, o 
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Figura 2. Peritoneu – corte horizontal. 1: epíploon pancreático-esplénico; 2: epíploon 
gastro-esplénico; 3: transcavidade dos epíploons; 4: pequeno epíploon; 5: grande epíploon; 
6: hiato de Winslow; 7: ligamento suspensor do fígado; 8: epíploon espleno-renal (adaptado 
de Netter F. Atlas of human anatomy. 1997).
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peritoneu reveste a face inferior do cólon 
até atingir o seu bordo posterior. Depois 
o peritoneu abandona o cólon e dirige-se 
à parede posterior do abdómen consti-
tuindo o folheto inferior do mesocólon 
transverso. Desce um pouco na parede 
posterior do abdómen para depois en-
volver o intestino delgado e regressar 
de novo à parede abdominal posterior, 
constituindo assim o mesentério.

Em seguida o peritoneu continua, 
revestindo a parede posterior do abdó-
men e depois a parte superior da face 
anterior do reto, subindo em seguida 
na face posterior da vagina e depois do 
útero, formando o fundo do saco reto-
vaginal ou reto-uterino também conhe-
cido como fundo de saco de Douglas 
(FSD). Contorna o fundo uterino, desce 
depois sobre a parede anterior do úte-
ro e alcança o colo, inflete-se e sobe 

na face posterior da bexiga, constituin-
do o fundo de saco vesicouterino. Pros-
segue depois sobre a bexiga, alcançan-
do depois a face posterior da parede 
anterior do abdómen, subindo nela até 
ao umbigo, o ponto de partida da nossa 
viagem no plano sagital.

No plano horizontal, ao nível do um-
bigo e caminhando para a esquerda, o 
peritoneu reveste a face posterior da 
parede anterior do abdómen até à pare-
de posterior do abdómen, onde encontra 
o rim esquerdo, reveste a face anterior 
deste orgão da esquerda para a direita, 
encontrando de seguida o pâncreas. Re-
veste a face anterior do pâncreas, numa 
pequena extensão, pois logo o abandona 
para se dirigir ao baço, formando o fo-
lheto posterior do epíploon pancreático-
-esplénico. Depois reveste a face póste-
ro-interna do baço, contorna em seguida 
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o seu bordo posterior e reveste a face 
externa do baço, contorna o bordo an-
terior e reveste a face ântero-interna 
até chegar ao hilo esplénico. O perito-
neu, neste local, abandona o baço, di-
rigindo-se para a grande curvatura do 
estômago, constituindo o folheto ante-
rior do epíploon gastro-esplénico. De-
pois reveste a face anterior do estôma-
go, da esquerda para a direita, contorna 
a pequena curvatura e em seguida re-
veste a face posterior do estômago da 
direita para a esquerda até à grande 
curvatura. Aí o peritoneu dirige-se para 
o baço, formando o folheto posterior do 
epiplonepíploon gastro-esplénico (en-
tre os dois folhetos do epíploon gastro-
-esplénico correm os vasos curtos 
para o estômago). Este folheto poste-
rior no baço inflete-se sobre o folheto 
posterior do epíploon pancreático es-
plénico, constituindo o folheto anterior 
deste epíploon. Entre estes dois folhe-
tos caminha a artéria esplénica. Desta 
forma o peritoneu alcança de novo a 
face anterior do pâncreas, que continua 
a revestir da esquerda para a direita, 
forrando de seguida a face anterior do 
rim direito e depois a face posterior 
da parede abdominal até ao umbigo.

Contudo, o peritoneu é muito mais 
complexo do que atrás se descreveu, 
de uma forma simples e esquemática. 

Na face posterior da parede ante-
rior do abdómen, logo acima do umbi-
go, constitui-se uma prega que envolve 
o ligamento redondo do fígado (veia 
umbilical fibrosada após o parto), em 
forma de foice - ligamento suspensor 

do fígado, também conhecida como li-
gamento falciforme ou grande foice do 
peritoneu dada a sua forma, que se es-
tende entre a face posterior da parede 
anterior do abdómen, a face inferior do 
diafragma e a face superior do fígado. 

Os dois folhetos, superior e inferior, 
do ligamento coronário lateralmente 
formam os ligamentos triângulares.

O grande epíploon ou epíploon gas-
trocólico encontra-se entre as ansas 
intestinais e a face posterior da pare-
de abdominal anterior. É constituido 
por quatro folhetos, da frente para 
trás são: folheto anterior, folheto pos-
terior, folheto posterior e folheto ante-
rior; os dois folhetos posteriores (o que 
desce da face posterior do estômago 
e o que sobe para a face superior do 
cólon transverso) fundem-se, desapa-
recendo o fundo de saco que existia 
entre eles.

O mesocólon transverso divide a ca-
vidade abdominal em 2 andares: o andar 
superior ou supramesocólico e o andar 
inferior ou inframesocólico. O mesocó-
lon estende-se entre o bordo posterior 
do cólon transverso e uma linha oblíqua 
da direita para a esquerda e ligeiramen-
te de baixo para cima, a qual correspon-
de sucessivamente, da direita para a 
esquerda, à parede posterior do abdó-
men onde forma o ligamento freno-có-
lico direito ou sustentáculum hepatis, 
ao rim direito, à segunda porção do duo-
deno, à cabeça do pâncreas, ao bordo 
inferior do corpo e cauda do pâncreas, 
ao rim esquerdo e ao lado esquerdo da 
parede abdominal posterior onde forma 
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o ligamento freno-cólico esquerdo ou 
sustentáculum lienis.

O mesentério insere-se atrás na pa-
rede posterior do abdómen seguindo 
uma linha oblíqua de cima para baixo 
e da esqueda para a direita, desde o 
lado esquedo da segunda vértebra 
lombar até próximo do lado direito de 
cego, acompanhando inicialmente o 
lado direito da quarta porção do duo-
deno, cruzando depois a terceira por-
ção do duodeno e também a aorta ab-
dominal, a veia cava inferior e depois 
os vasos ilíacos primitivos direitos.

O fundo do saco retovaginal ou re-
to-uterino também conhecido como 
FSD, constitui o ponto mais baixo da 
cavidade abdomino-pélvica, sendo por 
isso o local onde conflui o líquido de 
algum derrame peritoneal e células 
malignas que se destacam da superfi-
cie de tumores malignos. É também 
um local de fácil acesso através do 
fundo de saco vaginal posterior.

Os folhetos anterior e posterior do 
peritoneu que revestem as faces uteri-
nas ao nível dos bordos laterais do úte-
ro encostam-se um ao outro e dirigem-
-se para a parede lateral da escavação 
pélvica constituindo os ligamentos lar-
gos. No bordo superior dos ligamentos 
largos encontramos as trompas uteri-
nas, que são então revestidas pelo pe-
ritoneu. Ao nível dos oríficos tubares 
existe, como referido atrás, uma inter-
rupção do peritoneu, permitindo a co-
municação da cavidade serosa com o 
exterior, através, como é entendido, 
das trompas, do útero e vagina.

A transcavidade dos epíploons ou 
bursa omental corresponde a um espa-
ço situado entre o estômago e a parede 
posterior do abdómen. É constituida 
anteriormente pelo pequeno epíploon, 
pela face posterior do estômago, pela 
porção vizinha do grande epíploon ao 
nível da grande curvatura do estômago 
e pelo epíploon gastro-esplénico; pos-
teriormente é constituido pelo perito-
neu que reveste a parede posterior do 
abdómen; à esquerda é formada pelo 
epíploon pancreático-esplénico, em 
cima pela face inferior do fígado, em 
baixo pelo grande epíploon adjacente 
ao cólon transverso, pelo cólon trans-
verso e pelo mesocólon transverso. É 
uma cavidade que comunica com a ca-
vidade peritoneal por uma fenda verti-
cal – o forâmen omental ou hiato de 
Winslow que se dirige para a direita e 
é delimitado anteriormente pelo pedí-
culo hepático e pequeno epíploon que 
o envolve, atrás pela veia cava inferior, 
em cima pelo lobo de Spiegel da face 
inferior do fígado e em baixo pela pri-
meira porção do duodeno. Podemos 
afirmar que a transcavidade dos epí-
ploons ou bursa omental corresponde 
a um divertículo da cavidade peritoneal 
que resulta da invaginação do perito-
neu através do hiato de Winslow.

VIAS DE PROPAGAÇÃO  
DOS TUMORES EPITELIAIS  
DO OVÁRIO

As vias de propagação/dissemina-
ção do carcinoma do ovário são:

 – Extensão direta.
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 – Esfoliação celular/peritoneal/trans-
celómica.

 – Linfática.
 – Hematogénica.
O carcinoma do ovário dissemina-

-se frequentemente por extensão dire-
ta para outros orgãos pélvicos e teci-
dos moles, como a trompa, o útero e o 
anexo contralateral. O envolvimento 
do reto, colón sigmoide, bexiga e pare-
de pélvica são também localizações 
frequentes4.

As metástases para além da pélvis 
podem ocorrer por esfoliação celular 
conhecida também como dissemina-
ção peritoneal ou transcelómica, por 
disseminação linfática e por dissemi-
nação hematogénica.

A forma de propagação mais co-
mum e precoce faz-se por esfoliação de 
células tumorais, a partir da superfície 

do ovário5. Não sendo o ovário revestido 
por peritoneu é fácil entender que as 
células tumorais da superfície do ovário 
se possam destacar e dessiminar-se na 
cavidade abdominal, formando-se os 
implantes peritoneais. Estas células 
libertam-se da superfície do tumor 
ovárico e implantam-se por todas as 
superfícies peritoneais, seguindo o flu-
xo do líquido peritoneal4,5. 

O envolvimento peritoneal está pre-
sente em cerca de 70% das doentes 
aquando do diagnóstico. A carcinoma-
tose peritoneal que caracteriza os es-
tádios avançados é frequente, envol-
vendo o andar superior do abdómen 
(IIIC) e derrame pleural e/ou metástase 
visceral (IV)4,6.

Na cavidade abdominal existe, fisiolo-
gicamente, uma pequena quantidade de 
fluido peritoneal que está em continua 
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Figura 3. Disseminação das células tumorais ováricas arrastada pela circulação do fluido 
peritoneal (adaptado de Nougaret S, et al.4).
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Figura 4. Imagem TC, corte coronal, 
evidenciando carcinomatose peritoneal 
avançada seguindo o sentido dos ponteiros 
do relógio, em mulher. Setas inferiores: 
FSD e goteira parieto-cólica direita; setas 
amarelas inferiores: implantes no omento; 
setas rosa: implantes cólicos; setas amarelas 
superiores: Espaço Morrison (hepato-renal); 
setas brancas: espaço subfrénico; seta 
superior: sentido descendente do fluxo, para 
o andar inframesocólico; setas vermelhas: 
implantes mesentéricos; setas verdes: 
goteira parieto-cólica esquerda (adaptado 
de Nougaret S, et al.4).

drenagem linfática (Fig. 5): a principal, 
segue os vasos ováricos do ligamento 
lombo-ovárico ou infundibulo pélvico até 
aos gânglios paraórticos e para-cava; a 
segunda via consiste nos linfáticos pre-
sentes no ligamento largo e paramétrio 
que condiciona a metastização dos gân-
glios pélvicos (ilíacos externos, ilíacos 
internos e obturadores); os linfáticos 
que seguem o ligamento redondo expli-
cam o envolvimento, embora raro, dos 
gânglios inguinais4. 

circulação. Este movimento é produzi-
do pelos movimentos do diafragma e 
pelos movimentos peristálticos do in-
testino.

Inicialmente por ação da gravidade 
para o FSD e fossas paravesicais late-
rais. Depois estas células arrastadas 
pelo fluido peritoneal seguem uma di-
reção cranial, através da goteira parie-
to-cólica direita para o espaço de Mor-
rison (recesso hepatorrenal ou espaço 
entre o fígado e o rim direito) e para o 
espaço subdiafragmático direito, para 
a bursa omental (transcavidade dos 
epíploons) através do forâmen omen-
tal ou hiato de Winslow. Esta circula-
ção de fluido peritoneal completa-se 
no sentido caudal através do compar-
timento inframesocólico para o mesen-
tério e FSD (Fig. 3).

Os implantes peritoneais são por 
isso mais frequentes nas áreas de acu-
mulação de líquido ascítico (Fig. 4) 
como pélvis, goteira parieto-cólica di-
reita e espaço de Morrison e, nos locais 
de maior reabsorção do fluido perito-
neal como o espaço subdiafragmático 
(através de linfáticos submesoteliais) e 
o grande epíploon4,7.

Estes implantes podem aparecer 
sob diferentes aspectos morfológicos, 
podemos agrupá-los em quatro tipos: 
sob a forma de placas serosas; sob in-
filtrados finos, sob pequenos nódulos 
que lhe dá um aspecto reticulado e sob 
a forma de massas tumorais4.

A disseminação linfática para os 
gânglios pélvicos e paraórticos é fre-
quente. O ovário apresenta três vias de 
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Figura 5. Drenagem linfática do ovário: a 
verde - via lombo-aórtica; a rosa - via pélvica; 
a azul – via ligamento redondo (adaptado 
Netter F. Atlas of human anatomy. 1997).

diafragmáticos e retroperitoneais é pos-
sível a invasão dos gânglios supracla-
viculares numa fase tardia da doença5.

A disseminação hematogénica é a 
menos frequente e raramente está pre-
sente no momento do diagnóstico. Os 
orgãos habitualmente acometidos são 
o cólon, o fígado, o intestino delgado, o 
pulmão, o cérebro, os rins, o baço e os 
ossos4,5.
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Na doença avançada, e a partir de 
vasos linfáticos transdiafragmáticos, 
é frequente a disseminação tumoral 
para o espaço pleural, com consequente 
derrame pleural. A partir dos linfáticos 
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Diagnóstico precoce de cancro 
epitelial do ovário

Historicamente, o cancro epitelial 
do ovário foi chamado silent killer por-
que se pensava que os sintomas só 
ocorriam nos estadios avançados da 
doença, em que a possibilidade de cura 
é reduzida1. 

O cancro epitelial do ovário em es-
tadio avançado manifesta-se tipica-
mente por distensão abdominal, náu-
seas, anorexia ou enfartamento, devido 
à presença de ascite, metástases in-
testinais ou no epíploon; a dispneia 
está presente ocasionalmente, em re-
lação com derrame pleural. 

Vários estudos têm demonstrado 
porém, que em muitas mulheres os 
sintomas ocorrem mesmo em estádios 
precoces da doença2-7. Por essa razão, 
a identificação precoce de mulheres 
sintomáticas tornou-se um objetivo da 
abordagem atual da doença.

Antes do seu diagnóstico a maioria 
das mulheres com cancro epitelial do 

CAPÍTULO 6

ovário têm sintomas pélvicos ou abdo-
minais. Uma meta-análise que incluiu 
21 estudos, a maioria retrospetivos, 
demonstrou esse fato8. Os sintomas 
mais frequentemente descritos, em 
cerca de 50% das mulheres incluídas 
nesses estudos, são: dor ou desconfor-
to abdominal e distensão abdominal. 
Estas queixas podem ser atribuídas a 
situações muito diversas, no entanto, 
são mais frequentes, têm uma maior 
recorrência e uma maior gravidade no 
cancro epitelial do ovário.

A frequência dos sintomas em mu-
lheres com cancro epitelial do ovário, 
comparada com outras mulheres, foi 
demostrada em três estudos caso-con-
trolo incluídos na meta-análise. Num 
dos estudos foi realizado um questioná-
rio a 128 mulheres com tumor pélvico, 
antes de serem submetidas a cirurgia 
e a 1.709 mulheres no contexto de uma 
consulta de cuidados primários6. Nas 
44 doentes em que foi diagnosticado 
cancro epitelial do ovário tiveram uma 
frequência significativamente maior 
dos seguintes sintomas: aumento do 
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volume abdominal (64 vs. 56 e 19%); 
distensão abdominal (70 vs. 49 e 38%) 
e sintomas urinários, particularmente 
urgência (55 vs. 31 e 32%). Dor pélvica 
ou abdominal, tumor abdominal, ano-
rexia e obstipação são significativa-
mente mais frequentes em mulheres 
com cancro epitelial do ovário do que 
nas doentes dos cuidados primários, 
mas não naquelas que têm tumores 
pélvicos benignos.

O padrão e a qualidade dos sinto-
mas parecem ser diferentes nas doen-
tes com cancro epitelial do ovário. Na 
meta-análise, em comparação com as 
doentes dos cuidados primários, nas 
mulheres com cancro epitelial do ová-
rio os sintomas tiveram uma maior re-
corrência (20-30 vs. 2-3 vezes por 
mês), foram mais graves e tiveram iní-
cio mais recente (≤ 3-6 vs. ≥ 12 me-
ses)8. Por outro lado, as doentes com 
cancro epitelial do ovário apresentaram 
com mais frequência sintomas múlti-
plos (a tríade distensão abdominal, au-
mento do volume abdominal e urgência 
urinária esteve presente em 44 vs. 8%).

O período de tempo que decorre 
desde o início dos sintomas até ao mo-
mento do diagnóstico de cancro de ová-
rio é variável. Um estudo de 1.700 mu-
lheres revelou que 30% teve sintomas 
durante 0-2 meses, 35% entre 3-6 me-
ses, 20% entre 7-12 meses e 15% du-
rante mais de 12 meses2.

O conhecimento dos sintomas pode 
potencialmente identificar mulheres 
com doença em estádio precoce. As 
mulheres com cancro do ovário em 

estádio precoce parecem ter sintomas, 
embora menos frequentemente do que 
aquelas com cancro em estádio avan-
çado (89 vs. 97% num dos estudos2)8.

São necessários estudos prospeti-
vos para concluir se a identificação dos 
sintomas de cancro epitelial do ovário, 
resulta num diagnóstico mais precoce 
e consequentemente numa melhoria 
do prognóstico.

Importância do diagnóstico 
precoce

O principal objetivo do diagnóstico 
precoce é a redução da mortalidade 
por cancro epitelial do ovário. O diag-
nóstico da doença enquanto está con-
finada ao ovário está associado a uma 
taxa de sobrevivência aos 5 anos de 
80-90%. Infelizmente, quase 80% das 
mulheres têm metástases gangliona-
res ou à distância quando do diagnósti-
co. A taxa de sobrevivência aos 5 anos 
cai para 19 a 32% na doença avançada9.

Um objetivo secundário é o diagnós-
tico e tratamento da doença avançada 
tão cedo quanto possível. As taxas de 
cura são duas vezes superiores nas mu-
lheres em que se consegue uma citor-
redução ótima em comparação com 
aquelas em que a cirurgia é subótima 
(30-40 vs. 15-20%)10. O volume da doen-
ça no momento do diagnóstico constitui 
o fator que se associa mais significati-
vamente a citorredução ótima11.

Existe alguma evidência de que 
avaliação dos sintomas de cancro do 
ovário resulta na identificação de um 
maior número de mulheres com 
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doença completamente ressecável. O 
Diagnostic Ovarian Cancer Ovarian Ear-
ly Study (DOVE) é um estudo prospeti-
vo, em que 1.455 mulheres com 50 ou 
mais anos de idade e sintomas asso-
ciados a cancro do ovário foram ava-
liadas com determinação sérica do CA 
125 e ecografia transvaginal12. Aos 7 
meses de seguimento, 239 mulheres 
(16%) tiveram um resultado anormal e 
foram submetidas a avaliação adicional; 
em 11 mulheres (0,8%) foi diagnostica-
do cancro do ovário, da trompa ou do 
peritoneu. Em apenas uma doente sub-
metida a cirurgia foi diagnosticado 
doença benigna. Entre as mulheres 
com cancro, em 8 (72%) a doença foi 
ressecável na totalidade em compara-
ção com 23% no grupo controlo (mu-
lheres com cancro do ovário que recor-
reram durante esse período de tempo 
à consulta de ginecologia oncológica da 
mesma instituição). 

Os sintomas associados a cancro 
epitelial do ovário são muitas vezes 
inespecíficos, podendo não ser valoriza-
dos2-5. Assim, constitui um importante 
desafio clínico identificar quais os sin-
tomas que justificam uma avaliação 
adicional para cancro epitelial do ová-
rio, sem implicar o pedido de um eleva-
do número de exames desnecessários.

Abordagem clínica para  
a identificação dos sintomas

História clínica
A avaliação do risco para cancro do 

ovário depende da idade da doente e da 

história familiar. Deve ser dada parti-
cular atenção se os sintomas ocorrem 
em mulheres em que o risco está au-
mentado, nomeadamente mulheres 
acima dos 40 anos de idade ou que têm 
história familiar de cancro do ovário ou 
outro relacionado.

As mulheres podem apresentar-se 
com queixas sugestivas de cancro epi-
telial do ovário ou os sintomas serem 
identificados durante a anamnese2-7. 
Perante queixas de distensão abdomi-
nal, urgência urinária ou polaquiúria, 
anorexia ou enfartamento e dor abdo-
minal ou pélvica, deve ser realizada 
avaliação adicional, através de uma 
história clínica exaustiva, procurando 
outros sintomas que possam estar re-
lacionados com cancro do ovário e ob-
ter mais informação acerca de cada 
um dos sintomas presentes, nomeada-
mente quanto à sua frequência e gra-
vidade. Os sintomas que têm um início 
recente, coexistem com outros, ocor-
rem quase diariamente e são mais gra-
ves do que o esperado, justificam in-
vestigação adicional. 

Symptom index
O symptom index foi desenvolvido 

para ajudar na avaliação clínica de mu-
lheres para sintomas precoces de can-
cro epitelial do ovário. Dado que são 
necessários mais estudos de validação, 
ainda não é recomendado o seu uso de 
rotina na prática clínica. 

O symptom index é considerado po-
sitivo na presença de qualquer um dos 
sintomas: dor pélvica ou abdominal, 
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aumento do volume abdominal ou dis-
tensão abdominal, anorexia ou enfarta-
mento, desde que tenha tido início nos 
últimos 12 meses e ocorre mais de 12 
vezes por mês7. Perante um symptom 
index positivo, a investigação adicional 
engloba os passos standard usados 
numa mulher em que há suspeita de 
cancro epitelial do ovário: avaliação 
dos fatores de risco, exame radiológico 
pélvico, determinação sérica do CA 125 
e eventual referenciação para gineco-
logista oncológico.

O primeiro estudo realizado com o 
objetivo de desenvolver o symptom in-
dex foi um estudo caso-controlo, no 
qual foram questionadas 149 mulheres 
com cancro epitelial do ovário, 255 mu-
lheres incluídas num programa de ras-
treio de cancro do ovário e 233 mulhe-
res referenciadas para ecografia 
pélvica ou abdominal7. Os casos e con-
trolos foram divididos de forma rando-
mizada em dois grupos. Na fase inicial 
do estudo, o symptom index foi desen-
volvido a partir da avaliação dos casos 
e controlos de um dos grupos. Os sin-
tomas que mais significativamente es-
tiveram associados a cancro epitelial 
do ovário foram: dor pélvica ou abdo-
minal, aumento do volume abdominal 
ou distensão abdominal e anorexia ou 
enfartamento, quando presentes há 
menos de 12 meses e ocorrem mais de 
12 dias por mês. Na segunda fase do 
estudo, estes resultados foram usados 
como referência para determinar a 
performance do symptom index na ou-
tra parte da amostra. A análise da 

sensibilidade por estádio da doença re-
velou que o index foi positivo em 57% 
das mulheres com doença no estádio 
precoce e em 80% das mulheres com 
doença no estádio avançado. A sensibi-
lidade e especificidade foram avaliadas 
de acordo com a idade das doentes. 
Para mulheres com idade ≥ 50 anos, a 
sensibilidade foi de 67% com uma es-
pecificidade de 90%. Para mulheres 
com < 50 anos, a sensibilidade foi de 
87% com uma especificidade de 87%. 

Uma vez que a prevalência do can-
cro epitelial do ovário é baixa, a utili-
dade do symptom index na população 
em geral foi questionada. Um estudo 
caso-controlo comparou 812 mulhe-
res com cancro epitelial do ovário com 
1.313 mulheres da população geral13. 
A análise da sensibilidade por estádio 
da doença revelou uma sensibilidade 
de 62% para doença no estádio I/II e de 
70% para doença no estádio III/IV, sendo 
que a especificidade foi de 95% para 
todos os estádios. De acordo com o gru-
po etário, nas mulheres de 55-74 anos 
de idade a sensibilidade foi de 66%, 
com uma especificidade de 96% e nas 
de 35-54 anos de idade a sensibilidade 
foi de 69% para uma especificidade de 
94%. Usando essa população geral 
para comparação, o valor preditivo po-
sitivo do symptom index para cancro do 
ovário foi de 0,8-1,1% e de 0,2-0,5% 
para doença no estádio I/II. Do ponto de 
vista clínico, o sympton index tem uti-
lidade quando usado como o primeiro 
passo de um processo sequencial que 
inclui determinação do valor sérico do 
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CA 125 e ecografia ginecológica, em 
mulheres com um symptom index po-
sitivo14.

O uso combinado do CA 125 e do 
symptom index pode ter melhor perfor-
mance diagnóstica do que qualquer um 
dos testes de forma isolada. Num es-
tudo prospectivo, 75 doentes com tu-
mor pélvico nas quais foi posterior-
mente diagnosticado cancro epitelial 
do ovário e 254 controlos de alto risco, 
foram avaliadas com o symptom index 
e CA 125 sérico15. O symptom index 
teve uma sensibilidade e especificida-
de para cancro epitelial do ovário infe-
rior ao CA 125 (64 e 88 vs. 79 e 95%), 
apesar de 11% terem tido um symptom 
index positivo e valor de CA 125 nor-
mal15. A combinação de CA 125 altera-
do ou symptom index positivo, teve 
uma maior sensibilidade, mas uma me-
nor especificidade do que qualquer um 
dos testes isolado (89 e 84%). A com-
binação destes testes terá que ser ava-
liada numa população de risco médio.

Exame objectivo
As mulheres com sintomas sugesti-

vos de cancro epitelial do ovário devem 
ser submetidas a exame objetivo, que, 
deve incluir exame ginecológico abdo-
minal, toque retal e palpação dos gân-
glios inguinais, supraclaviculares e axi-
lares. Os achados que sugerem cancro 
do ovário são: tumor palpável pélvico ou 
nos quadrantes superiores do abdó-
men (omental cake), a presença de as-
cite, ou derrame pleural e adenomega-
lias palpáveis.

Exames laboratoriais  
e radiológicos

Se os achados no exame objetivo 
são anormais ou os sintomas são per-
sistentes, deve ser realizada avaliação 
complementar com ecografia gineco-
lógica e determinação da concentração 
sérica do CA 125.

Apresentação clínica
O cancro epitelial do ovário pode 

apresentar-se de forma aguda ou sub-
aguda. As doentes com manifestação 
aguda são tipicamente as que têm 
doença avançada, nas quais surgem 
situações clínicas, como derrame pleu-
ral ou oclusão intestinal, que requerem 
investigação e atendimento urgente. 

O cancro epitelial do ovário pode 
também manifestar-se de forma sub-
aguda, isto é, por tumor anexial, dor 
pélvica ou abdominal ou sintomas gas-
trointestinais, em mulheres com doen-
ça quer em estádio precoce, quer em 
estádio avançado. Estas situações são 
geralmente avaliadas em ambulatório. 

Apresentação aguda

Derrame pleural

Em algumas doentes a manifesta-
ção inicial da doença é o aparecimento 
de dispneia devido à presença de der-
rame pleural, devendo esta situação 
ser realizada toracocentese. A presen-
ça de células malignas no líquido pleu-
ral sugere o diagnóstico e a doente 
deve ser submetida a avaliação adicio-
nal pélvica e abdominal.
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OclusãO intestinal

Nalgumas mulheres o cancro epite-
lial do ovário apresenta-se com um qua-
dro de oclusão intestinal (náuseas e 
vómitos graves), que levam a doente a 
procurar cuidados médicos. O achado 
de um tumor pélvico ou abdominal nos 
exames radiológicos, implica em segui-
da uma avaliação para cancro epitelial 
do ovário.

Outras fOrmas De apresentaçãO aguDa

Com menos frequência, pode ocor-
rer um episódio de tromboembolismo 
venoso como manifestação inicial da 
doença. Num estudo que incluiu 
12.000 doentes com cancro do ovário, 
em 27 foi diagnosticado um tromboem-
bolismo venoso no ano anterior ao 
diagnóstico da doença. Este achado 
representa um aumento de cerca de 
três vezes na incidência de tromboem-
bolismo venoso em comparação com a 
população em geral16. Num outro estu-
do, que incluiu 668 doentes com tumo-
res malignos e tromboembolismo, ve-
rificou-se que 5,2% dos doentes tinham 
tumores do ovário17.

Apresentação subaguda

tumOr anexial

O achado de um tumor anexial, no 
exame objetivo ou em exame radiológi-
co, é uma forma frequente de apresen-
tação de cancro do ovário. O tumor ane-
xial pode ser descoberto devido a 
sintomas de dor ou desconforto pélvico, 
encontrado num exame ginecológico 

de rotina ou em exame de imagem rea-
lizado por outra indicação. 

sintOmas pélvicOs e abDOminais

Como já referido, o cancro do ovário 
tem sido historicamente considerado 
uma doença silenciosa. No entanto, es-
tudos têm demonstrado que ocorrem 
sintomas em muitas mulheres, mesmo 
em estadios precoces2-7. 

Os sintomas que podem estar pre-
sentes incluem: distensão abdominal, 
urgência urinária, polaquiúria, anore-
xia, enfartamento e dor pélvica ou ab-
dominal. O tipo e gravidade dos sinto-
mas não se correlacionam de forma 
fidedigna com o estádio da doença. A 
fisiopatologia dos sintomas abdomi-
nais em mulheres com doença limitada 
ao ovário ou à pelvis não é bem conhe-
cida. Na doença avançada, a distensão 
abdominal, náuseas, anorexia e enfar-
tamento são tipicamente devido à pre-
sença de ascite e metástases intesti-
nais ou no epíploon.

Os sintomas associados a cancro do 
ovário são inespecíficos, podendo ocor-
rer noutras patologias nomeadamente 
gastrointestinal ou urológica. Sempre 
que surgem de novo, coexistem com ou-
tros, ocorrem com frequência quase 
diária, e têm uma gravidade superior ao 
esperado, exigem investigação adicional 
para deteção de cancro do ovário. 

OutrOs sintOmas

Algumas mulheres com cancro epi-
telial do ovário apresentam metrorra-
gias pós-menopausa, contudo perante 
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este sinal deve ser investigada patolo-
gia uterina antes de se prosseguir com 
uma avaliação para cancro do ová-
rio18,19. Retorragias isoladas podem es-
tar presentes, mas são raras como 
forma de apresentação, justificando-se 
avaliação adicional para cancro do ová-
rio se associadas a outros sinais ou 
sintomas.

DistensãO abDOminal

A distensão abdominal pode ser en-
contrada durante o exame objetivo por 
queixas de aerocolia ou aumento do vo-
lume abdominal ou ser um achado du-
rante exame clínico de rotina. 

células glanDulares atípicas  
em citOlOgia cervical

Em casos pouco frequentes o can-
cro do ovário pode revelar-se pela pre-
sença de células glandulares atípicas 
em citologia cervical. Numa revisão 
que incluiu cerca 7.000 mulheres com 
esta alteração citológica, 6,4% tinham 
carcinoma do ovário ou da trompa de 
Falópio20. Perante a presença de célu-
las glandulares atípicas em citologia 
cervical, deve ser investigada patologia 
maligna cervical e endometrial. Se 
esta avaliação for negativa, deve-se 
prosseguir com a investigação de ou-
tras neoplasias, nomeadamente can-
cro do ovário. 

sínDrOmes paraneOplásicOs

O cancro do ovário pode manifes-
tar-se, embora raramente, por um sín-
drome paraneoplásico. Os síndromes 

paraneoplásicos que se associam a 
cancro epitelial do ovário incluem: de-
generescência cerebelosa, polineurite, 
dermatomiosite, anemia hemolítica, 
coagulação intravascular dissemina-
da, acantose nigricans e síndrome 
nefrótico21.

Outras fOrmas  
De apresentaçãO subaguDa

O aparecimento de uma adenome-
galia inguinal ou noutro território gan-
glionar é uma forma de apresentação, 
embora rara, da doença. 

Nalguns casos o cancro do ovário 
pode ser um achado operatório, du-
rante uma cirurgia realizada por outra 
indicação.

MARCADORES TUMORAIS
Marcadores tumorais são molécu-

las ou substâncias como antigénios, 
citocinas, hormonas, enzimas ou fato-
res de crescimento, que podem ser 
quantificadas e indicam a presença 
provável de um tumor. 

Estes marcadores podem ser iden-
tificados a nível tecidular por histopa-
tologia ou quantificados no soro ou em 
outros fluidos orgânicos. Na práctica 
clínica são usados no diagnóstico dife-
rencial, monitorização da resposta ao 
tratamento e deteção da recidiva. 

Um marcador tumoral ideal deve ter 
elevada sensibilidade, especificidade e 
valor preditivo positivo. Todavia, na prá-
tica tal marcador não existe. A maioria 
dos marcadores encontra-se elevado 
em vários tipos de cancro, condições 
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benignas ou situações fisiológicas, ten-
do uma baixa especificidade. Para além 
disso, se a sensibilidade for baixa, um 
resultado normal não pode excluir ma-
lignidade. 

CA 125 
O CA 125 é uma glicoproteína 

transmembranar também conhecida 
como mucina 16, que é codificada pelo 
gene MUC1622. Embora não sendo es-
pecífico para cancro epitelial do ovário 
é o marcador tumoral mais frequente-
mente usado neste contexto.

Clinicamente, a sua concentração 
sérica pode encontrar-se elevada em 
casos de patologia maligna ginecoló-
gica como endométrio, trompa de Fa-
lópio, colo do útero e no cancro do 
ovário em particular; em casos de 
cancro não ginecológico, incluindo 
linfoma, cancro do pulmão e da 
mama; assim como num conjunto va-
riado de situações fisiológicas ou pa-
tologia benigna como ciclo mentrual, 
gravidez, doença inflamatória pélvica, 
miomas uterinos e endometriose, en-
tre outras23. 

O valor de cut-off usado é de 35 U/ml. 
A sensibilidade, especificidade, valor 
preditivo positivo e valor preditivo ne-
gativo descritos na literatura são ba-
seados neste valor. A taxa de falsos 
positivos associada a situações benig-
nas, mais frequentes nas mulheres 
pré-menopausa, é elevada. 

O seu uso tem maior benefício no 
diagnóstico diferencial de tumores 
anexiais em mulheres pós-menopausa, 

assim como no seguimento e monito-
rização da resposta ao tratamento em 
doentes com cancro epitelial do ovário. 

A concentração sérica encontra-se 
elevada em cerca de 50% dos casos de 
cancro epitelial do ovário em estadio I 
e em 90% dos casos de cancro do ová-
rio em estádio avançado, quando o cut-
-off usado é 35 U/ml24. A sua sensibi-
lidade, especificidade e valor preditivo 
positivo atinge valores de 78, 95 e 82%, 
respectivamente, em mulheres com tu-
mor anexial palpável25. Os níveis deste 
marcador estão mais frequentemente 
elevados nos carcinomas serosos, em 
comparação com os mucinosos ou de 
células claras. 

Os estudos do uso do CA 125 no 
rastreio do cancro do ovário têm-se 
focado essencialmente em mulheres 
pós-menopausa, dado que na mulher 
pré-menopausa, as variações do seu 
valor durante o ciclo menstrual e a 
maior prevalência de situações gine-
cológicas benignas em que se encon-
tra elevado, resulta num aumento sig-
nificativo da probabilidade de falsos 
positivos. Vários estudos têm demos-
trado que a determinação anual do 
valor do CA 125, isoladamente, carece 
de especificidade suficiente para que 
possa ser utilizado como método de 
rastreio na população de mulheres 
pós-menopausa, em que não existe 
um risco acrescido26-31. Por outro lado, 
a alteração do valor do CA 125 ao lon-
go do tempo tem mostrado um papel 
mais promissor como método de ras-
treio32,33. 
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Proteína 4 epidímio humano 
(HE4)

O HE4 é uma glicoproteína, que 
pode encontrar-se elevada em cancros 
não ginecológicos, nomeadamente do 
pulmão, hepático, urológico, gastroin-
testinal, mama e melanoma; mas tam-
bém no cancro ginecológico, do endo-
métrio e ovário34.

O valor sérico médio do HE4 em 
doentes com cancro do ovário (248,7 pM) 
é muito superior ao das mulheres sau-
dáveis (34,1 pM) ou nas que têm pato-
logia benigna (39,1 pM). A sua concen-
tração sérica é baixa em muitas das 
situações benignas que geralmente 
estão associadas a elevação do CA 125, 
nomeadamente na endometriose, as-
sim como na gravidez (39,1 pM)35.

O uso do HE4 foi aprovado pela 
Food and Drug Administration (FDA) na 
monitorização da recidiva de cancro do 
ovário, mas também é utilizado no 
diagnóstico diferencial de tumores 
anexiais, como componente do Risk of 
Malignancy Algorithm (ROMA).

O HE4 parece ter uma sensibilidade 
semelhante ao CA 125 quando se com-
para o valor sérico em casos de cancro 
do ovário a controlos saudáveis, mas 
uma sensibilidade maior quando se 
compara casos de cancro do ovário a 
doença ginecológica benigna36,37. 

Risk of Malignancy Algorithm 
(ROMA)

O ROMA inclui os valores séricos 
do CA 125 e do HE4 e interpreta-os 
usando dois algoritmos separados, 

dependendo se se trata de um status 
pré- ou pós-menopausa38. 

Em 2001, a FDA aprovou o seu uso 
na avaliação do risco de malignidade 
dos tumores anexiais39. Na mulher pré-
-menopausa, um resultado do ROMA 
superior ou igual a 13,1%, configura um 
alto risco de malignidade, enquanto 
que na mulher pós-menopausa esse 
resultado terá de ser superior ou igual 
a 27,7%. 

Uma meta-análise, que incluiu 11 
estudos, demonstrou que o ROMA tem 
uma sensibilidade e uma especificida-
de globais para cancro epitelial do ová-
rio de 89 e 83%, respectivamente40. Na 
doença em estádio precoce, a sensibi-
lidade foi de 81% e a especificidade de 
76%. Na pré-menopausa, a sensibilida-
de e especificidade foram de 82%, en-
quanto que na pós-menopausa foi de 
93 e 79%, respectivamente. Compa-
rando ROMA, HE4 e CA 125, o ROMA 
foi o mais sensível (ROMA: 86%; HE4: 
80%; CA 125: 84%) e o HE4 o mais 
específico (ROMA: 84%; HE4: 94%; CA 
125: 78%), no entanto as diferenças não 
foram estatisticamente significativas40. 

Antigénio carcino embrionário 
(CEA)

O CEA, uma glicoproteína oncofetal, 
pode encontrar-se elevada no cancro 
epitelial do ovário e no cancro colorre-
tal em particular. Quando avaliado 
como marcador tumoral no cancro do 
ovário tem uma taxa de deteção de 25% 
e um valor preditivo positivo de 14%41. 
Os seus valores encontram-se mais 
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elevados na presença de doença metas-
tática e no carcinoma mucinoso do ová-
rio, assim como nos estádios avançados. 

Na presença de carcinomatose uma 
proporção de CA 125/CEA superior a 
25 sugere origem ovárica, enquanto 
que o contrário origem intestinal.

Embora não seja um marcador fiá-
vel no diagnóstico de cancro de ovário 
em estádio precoce, tem sido descrito 
o seu benefício na prática clínica, na 
avaliação da resposta ao tratamento, 
especialmente quando os níveis de CA 
125 são normais42. 

CA 19.9
O CA 19.9, uma molécula de adesão 

intracelular, pode encontrar-se eleva-
do em cancros gástricos, pancreáticos 
e biliares, entre outros. Tem uma ele-
vada sensibilidade para o carcinoma 
mucinoso do ovário, em particular. 

Um estudo, revelou que o valor do 
CA 19.9 foi superior a 40 U/ml em 
35,6% dos casos de cancro epitelial do 
ovário, dos quais 83,3% foram descri-
tos como sendo de tipo histológico mu-
cinoso. Um outro estudo, em que foi 
usado o valor de cut-off de 65 U/ml 
para o CA 125 no diagnóstico de cancro 
epitelial do ovário e cuja sensibilidade, 
especificidade e acuidade diagnóstica 
foi calculada em 75,6, 86,6 e 83,7%, 
respetivamente; a sensibilidade, espe-
cificidade e acuidade diagnóstica do CA 
19.9 foi descrita como sendo de 35,6, 
81,1 e 69,2%, respetivamente, quando 
considerado o valor de cut-off superior 
a 40 U/ml43. 

Apesar de ter sido demonstrado 
que o CA 19.9 não tem utilidade acres-
cida nos casos em que o valor do CA 
125 é elevado44, o seu uso foi recomen-
dado particularmente nos casos em 
que o valor do CA 125 é normal42.

CA 72.4
O CA 72.4 é uma glicoproteína de 

elevado peso molecular que pode ter 
valores séricos elevados em carcino-
mas como: colorretal, gástrico, pan-
creático, do ovário e endometrial. 

Como marcador tumoral no diag-
nóstico de cancro do ovário (doença 
primária ou recidiva) foi descrito 
como estando elevado em 50% das 
doentes principalmente nos subtipos 
histológicos mucinoso e endome-
trióide45. A sensibilidade, especifici-
dade e acuidade diagnóstica no can-
cro epitelial do ovário é de 70,7, 91,8 
e 86,2%, respetivamente43. Para um 
valor de cut-off de 3 U/ml foi descri-
ta uma especificidade de 93%, que 
foi superior à do CA 125 no diagnós-
tico diferencial de tumores pélvicos 
em mulheres pós-menopausa46.

CA 15.3
O valor sérico do CA 15.3 pode estar 

elevado no cancro da mama em parti-
cular, bem como no cancro do ovário. 
Num estudo em que a sensibilidade, 
especificidade e acuidade diagnóstica 
do CA 125 foi de 75,6, 86,6 e 83,7% res-
petivamente, para um valor de cut-off 
de 65 U/ml; a sensibilidade, especifici-
dade e acuidade diagnóstica descrita 
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para o CA 15.3 foi de 57,1, 93,9 e 84,6%, 
respetivamente (cut-off 32 U/ml)43. 
Num outro estudo incluindo 226 doentes 
com tumor maligno e 171 com tumor 
benigno do ovário, o CA 15.3 teve valor 
no diagnóstico diferencial, mas não 
trouxe qualquer benefício adicional na 
monitorização do cancro do ovário47,48.
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Avaliação radiológica  
do carcinoma do ovário
Mariana Horta e Teresa Margarida Cunha

DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO 
DO CARCINOMA DO OVÁRIO

Perante a suspeita clínica de um car-
cinoma do ovário, o primeiro método de 
diagnóstico que deverá ser realizado é a 
ecografia pélvica por via transvaginal, 
uma vez que se trata de uma técnica 
radiológica que permite uma excelente 
visualização e resolução da morfoestru-
tura da lesão, com especificidade supe-
rior quando comparada com a ecografia 
pélvica por via supra-púbica1,2.

No entanto, o American College of 
Radiology (ACR), preconiza a avaliação 
conjunta por estes dois métodos, uma 
vez que lesões de grandes dimensões 
ou lesões em ovários que ultrapassam 
o campo de visão da sonda transvagi-
nal são apenas passiveis de ser carac-
terizadas por ecografia pélvica por via 
supra-púbica. Esta técnica é também 
uma mais-valia na avaliação das rela-
ções anatómicas com as estruturas 
adjacentes, logo na definição da ori-
gem da lesão2 (Fig. 1).

A conjugação do estudo ecográfico 
por via transvaginal em modo B com a 

CAPÍTULO 7

avaliação por Doppler cor, aumenta a 
sensibilidade do diagnóstico de um tu-
mor maligno do ovário2-4. Também tem 
sido demonstrado que o power Doppler 
é ainda mais sensível e apresenta espe-
cificidade idêntica ao Doppler cor no 
diagnóstico da neovascularização tumo-
ral, ao contrário dos parâmetros de ava-
liação do Doppler espectral que se têm 
mostrado praticamente idênticos aos 
das lesões benignas1,2,5,6.  

Várias características ecográficas 
têm sido associadas ao diagnóstico de 
um tumor do ovário maligno, contudo 
a existência de componentes sólidos 
numa lesão quística (nódulos, vegeta-
ções, excrescências e projeções papila-
res) é o achado ecográfico que mais 
prediz malignidade6 (Fig. 1). Outras ca-
racterísticas fortemente suspeitas são 
a existência de septos e/ou paredes es-
pessas (> 3 mm), ascite, lesões homo-
geneamente sólidas, lesões de grandes 
dimensões (> 10 mm) multiloculadas, 
lesões com contorno irregular ou lobula-
do, vascularização copiosa e a presença 
de carcinomatose peritoneal1,6 (Fig. 1).
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Figura 1. Carcinoma seroso bilateral do ovário numa mulher com 65 anos. Imagens de 
ecografia pélvica por via supra-púbica. Identifica-se bilateralmente tumor de 
características mistas, com múltiplas áreas quísticas, algumas com ecos internos, 
observando-se extensas áreas sólidas sob a forma de nódulos, vegetações, excrescências 
e septos espessos (setas). Coexiste ascite (asteriscos).

Os achados descritos são úteis na 
diferenciação de lesões benignas e 
malignas, contudo existe um grupo sig-
nificativo de tumores com característi-
cas ecográficas indeterminadas, que 
carecem de melhor caracterização7,8.

Com o objetivo de melhorar a sen-
sibilidade e a especificidade do estudo 
ecográfico por via transvaginal, o grupo 
International Ovarian Tumor Analysis 
(IOTA) criou modelos de risco e mode-
los matemáticos, como o modelo de 
regras simples e o modelo matemático 
de regressão logística (LR2)9. 

O modelo de regras simples classi-
fica os tumores em benignos, malignos 
ou inclassificáveis, com base na pre-
sença de regras preditoras de tumores 
malignos – regras M (tumor sólido ir-
regular; presença de ascite; presença de 
pelo menos quatro vegetações; tumor 
multilocular sólido irregular com um 
diâmetro máximo ≥ 100 mm e presen-
ça de vascularização marcada) e com 
base na presença de regras preditoras 

de tumores benignos – regras B (quisto 
unilocular; presença de componentes só-
lidos com um diâmetro máximo < 7 mm; 
presença de sombras acústicas; tu-
mor multilocular regular com um diâ-
metro máximo < 100 mm; ausência de 
vascularização)9.

O modelo matemático de regres-
são logística LR2, calcula o risco de 
malignidade com base em seis variá-
veis (idade; ascite; presença de vascu-
larização numa vegetação; diâmetro 
máximo do componente sólido; parede 
interna do quisto irregular; sombras 
acústicas)9.

Kaijser, et al., realizou em 2014 um 
estudo meta-analítico, que avaliou 195 
estudos e 19 modelos de diagnóstico 
ecográfico, sendo que o modelo LR2, 
demonstrou um cut-off de risco de 10%, 
uma sensibilidade de 92% (88-95%) e 
uma especificidade de 83% (77-88%), 
e o modelo de regras simples uma sen-
sibilidade de 93% (89-95%) e uma es-
pecificidade de 81% (76-85%), sendo as 
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suas performances superiores às dos 
outros modelos8,10. 

O grupo IOTA também desenvolveu 
outro modelo matemático para a ca-
racterização ecográfica de lesões ane-
xiais – o The Assessment of Different 
Neoplasias in the Adnexa Risk model 
(ADNEX model), actualmente disponí-
vel sob aplicação eletrónica. Este mo-
delo avalia nove variáveis: idade; valor 
sérico do CA 125; tipo de centro hospi-
talar; diâmetro máximo da lesão; pro-
porção de tecido sólido; número de 
projeções papilares; > 10 lóculos quís-
ticos; presença de sombras acústicas 
e de ascite11. A performance do ADNEX 
model demonstrou-se igual ou ligeira-
mente superior às demonstradas pelo 
modelo de regras simples e pelo mo-
delo de regressão logística LR2. Con-
tudo, um estudo  prospetivo multicên-
trico publicado em 2014 concluiu que 
o ADNEX model permite não só dife-
renciar tumores benignos e malignos 
como também distinguir cinco tipos de 
tumores anexiais (benignos; borderline; 
tumores em estádio I; tumores em es-
tádio II-IV e tumores metastáticos no 
ovário). Os maiores preditores de ma-
lignidade foram os valores séricos de 
CA 125 e a proporção de tecido sólido. 
As maiores limitações deste estudo 
foram a avaliação ter sido exclusiva-
mente efectuada por médicos expe-
rientes e não ter existido uma revisão 
central da patologia presente11.

A ressonância magnética (RM) con-
vencional tem demonstrado um papel 
determinante na avaliação de tumores 

anexiais com achados ecográficos in-
determinados, uma vez que diagnos-
tica com facilidade lesões benignas 
que são suspeitas ecograficamente, 
apresentando-se como uma técnica 
mais específica1,7,8,12-18.

Os produtos hemáticos, a gordura e 
o tecido fibroso são diagnosticados 
com confiança por RM, consequente-
mente lesões cujas características 
ecográficas podem sugerir malignida-
de como: teratomas; quistos hemorrá-
gicos; endometriomas; fibromas e leio-
miomas subserosos pediculados são 
prontamente diagnosticados1,7.

Em 2009, a European Society of 
Urogenital Radiology (ESUR) propôs 
um algoritmo para a caracterização de 
uma lesão indeterminada por ecografia, 
através do estudo de diferentes se-
quências utilizadas em RM19. As lesões 
foram categorizadas em três grupos. O 
primeiro grupo consiste em lesões com 
hipersinal em sequências ponderadas 
em T1. Nestes casos, é imperativo a 
realização de uma sequência com su-
pressão de gordura que permitirá dife-
renciar as lesões de conteúdo hemáti-
co e mucinoso dos teratomas19. As 
lesões do segundo grupo são lesões 
sólidas nas sequências ponderadas em 
T2. Perante esta situação, o radiologis-
ta deverá determinar se a lesão é de 
natureza ovárica ou uterina, realizando 
uma sequência oblíqua ponderada em 
T2. Se a origem for ovárica, ou é hipoin-
tensa em T2 (fibroma) ou apresenta 
sinal heterogéneo em T2.  Neste último 
caso, o algoritmo segue o preconizado 
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para as lesões do terceiro grupo19. As 
lesões do terceiro grupo são lesões 
quísticas complexas. Nestes casos, é 
mandatório a realização de uma se-
quência ponderada em T1 com admi-
nistração de gadolínio endovenoso. As 
lesões indeterminadas cujo componen-
te sólido capte contraste de forma anó-
mala devem ser diagnosticadas como 
malignas19 (Figs. 2 a 5).

As características em RM mais su-
gestivas de malignidade são: a pre-
sença de vegetações numa lesão 
quística e a presença de necrose numa 

lesão sólida20 (Figs. 2 a 5). Outras ca-
racterísticas também associadas a 
lesões malignas são: lesões maiorita-
riamente sólidas; espessamento pa-
rietal > 3 mm; septos com uma es-
pessura > 3 mm; tumores > 60 mm e 
lesões bilaterais1. A presença de ade-
nomegalias, de carcinomatose perito-
neal e de ascite são também achados 
secundários de malignidade1,16,21 
(Figs. 2 a 5).

A utilização de técnicas funcionais 
(sequências de perfusão e de difusão) 
no estudo de RM, tem-se revelado 

Figura 2. Carcinoma seroso bilateral do ovário numa mulher com 63 anos. Imagens de RM 
ponderadas em T1 no plano axial (A), em T1 com saturação de gordura no plano axial (B), 
em T2 no plano axial (C e E) e no plano sagital (F) e em T1 com saturação de gordura 
após a administração de gadolínio no plano axial (D). Tumor do ovário bilateral de 
características mistas (setas brancas). As áreas sólidas apresentam hipossinal na 
sequência ponderada em T1, sinal intermédio nas sequências ponderadas em T2 e captam 
avidamente contraste, apresentando-se sob a forma de nódulos murais, vegetações, 
excrescências e septos predominantemente espessos. Existem áreas quísticas que 
apresentam sinal intermédio em T1, hipersinal após saturação de gordura e hipersinal em T2, 
sugerindo a presença de conteúdo hemorrágico (setas tracejadas). Não existe plano de 
clivagem entre o tumor e a vertente posterior do útero, sugerindo invasão, o que não constitui 
contudo um critério de irressecabilidade tumoral (setas pretas). Não está presente ascite.
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Figura 3. Carcinoma mucinoso do ovário esquerdo numa mulher com 62 anos. Imagens de 
RM ponderadas em T2 no plano axial (A), coronal (C) e sagital (E), imagem de RM 
ponderada em T1 (B) e imagem de RM ponderada em T1 com saturação de gordura após 
a administração de gadolínio no plano axial (D). Na dependência do ovário esquerdo, 
identifica-se tumor predominantemente quístico, multiloculado, com 150 mm, com área 
sólida nodular central (setas), com nódulos murais (setas tracejada) e com septos cuja 
espessura é > 3 mm (setas pretas), apresentando assim critérios de malignidade.
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Figura 4. Carcinoma endometrióide do ovário direito numa mulher de 43 anos. Imagens de 
RM ponderadas em T1 no plano axial (A), em T2 no plano axial (B) e em T1 com saturação 
de gordura após a administração de gadolínio no plano axial (C). Identifica-se volumosa 
lesão tumoral predominantemente quística do ovário direito, observando-se espessamento 
parietal sob a forma de vegetações e excrescências sólidas. O componente quístico desta 
lesão apresenta-se hipointenso em T1 (A), hiperintenso em T2 (B) e hipointenso na sequência 
com saturação de gordura (C) (setas). Já os componentes sólidos apresentam hipossinal 
na sequência ponderada em T1 (A), sinal intermédio na sequência ponderada em T2 (B) e 
captam avidamente gadolínio (C) (setas tracejadas). Existe necrose central.

uma mais-valia na caracterização de 
lesões anexiais complexas, com acui-
dades diagnósticas documentadas 
em 95%22.

Até recentemente, a vascularização 
tumoral das lesões anexiais tinha sido 
apenas qualitativamente quantificada 
nos estudos de RM convencional e de 
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Figura 5. Carcinoma de células claras do ovário direito numa mulher com 39 anos. 
Imagens de RM ponderadas em T2 (A) e em T1 com saturação de gordura e após 
administração de gadolínio (B) no plano axial. Na dependência do ovário direito, identifica-se 
volumosa lesão predominantemente sólida (setas tracejadas) com extensas áreas 
necróticas (setas). As áreas sólidas captam avidamente contraste (B, seta tracejada). 
Presença de ascite (asteriscos) (cortesia da Dra. Adalgisa Guerra).
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Doppler cor pela densidade vascular. 
Sabe-se contudo, que de acordo com o 
potencial de malignidade, os tecidos de-
monstram características microvascu-
lares diferentes e que fatores como o 
fator de crescimento vascular endote-
lial (VEGF) e o índice de cobertura dos 
pericitos, condicionam o nível de cap-
tação de contraste pela lesão.

Estudos recentes conduzidos por 
Thomassin-Naggara, relacionaram a cap-
tação maior máxima de contraste pelo 
tumor, a sobre-expressão de VEGFR-2 
(recetor do VEGF) e a deficiência de 
cobertura pericitária na parede micro-
vascular dos tumores malignos, através 
do estudo semi-quantitativo dinâmico 
após administração de gadolínio por 
RM (curvas tempo-intensidade)23-26.

Através do estudo das curvas tem-
po-intensidade de captação de gadolí-
nio pelos tumores anexiais e da sua 

comparação com as do miométrio, do-
cumentaram-se três padrões de capta-
ção de contraste precoce que se rela-
cionavam com o grau de malignidade 
do tumor25,26 (Fig. 6).

A curva tempo-intensidade de tipo 1 
(captação gradual de gadolínio) é mais 
usualmente encontrada nas lesões de 
tipo benigno (Fig. 6 A).

A curva tempo-intensidade de tipo 
2 descreve uma captação de gadolínio 
precoce, mas mais tardia do que a do 
miométrio seguida de um plateau 
(Fig. 6 B).

A curva tempo-intensidade de tipo 3 
(captação de gadolínio precoce, rápida 
e ávida, quando comparada com o mio-
métrio) é específica dos carcinomas 
invasivos25,26 (Fig. 6 C).

Outra utilidade deste tipo de avalia-
ção é permitir a distinção, por vezes 
difícil, entre um leiomioma subseroso 
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Figura 6. Análise semi-quantitativa por RM de lesões anexiais através do estudo dinâmico 
após administração de gadolínio (curvas tempo-intensidade) (A-C). Curva de tipo I (curva 
branca) de uma lesão anexial cujo diagnóstico histológico foi de cistadenoma seroso (A). 
Curva de tipo II (curva branca) de uma lesão anexial esquerda cujo diagnóstico histológico 
foi de fibroma (B). Curva de tipo III (curva branca) de lesão anexial cujo diagnóstico 
histológico foi de carcinoma seroso do ovário (C).

A CB

pediculado e um fibroma do ovário. 
Ambas as lesões podem apresentar as 
mesmas características ecográficas e 
de sinal na RM (hipossinal nas sequên-
cias ponderadas em T1 e T2; captação 
fraca e tardia de contraste), podendo 
em determinadas situações ser difícil 
para o radiologista determinar a ori-
gem uterina ou ovárica da lesão. Tho-
massin-Naggara verificou que as curvas 
tempo-intensidade de captação de gado-
línio dos leiomiomas subserosos eram 
paralelas às do miométrio e as curvas 
tempo-intensidade dos fibromas ovári-
cos traduziam uma captação mais tardia 
de contraste27.

O estudo funcional através da se-
quência ponderada em difusão protó-
nica (DWI) é baseado numa sequência 
gradiente-eco ponderada em T2 onde 
são aplicados gradientes de difusão, 
proporcionando ao radiologista infor-
mação sobre o movimento das molé-
culas de água, sobre a integridade 
das membranas celulares e sobre a 

celularidade dos tecidos, sendo a in-
tensidade dos gradientes de difusão 
traduzida através dos valores de 
b28,29. Lesões com elevada celulari-
dade, como tumores malignos, ten-
dem a demonstrar restrição à difu-
são, apresentando hipersinal em 
sequências com valores b elevados 
(b = 1.000 seg/mm2) e baixo sinal no 
mapa correspondente de difusão apa-
rente (ADC).

Vários estudos têm demonstrado 
que é limitado o valor do acréscimo 
da sequência ponderada em difusão 
protónica ao estudo de RM conven-
cional na caracterização de lesões 
anexiais, a não ser que a doente apre-
sente uma lesão sólida e contraindi-
cação para a administração de gado-
línio30-32. Este estudo funcional 
também tem demonstrado fornecer 
pouca informação em tumores malig-
nos bem diferenciados ou com gran-
de componente quístico, uma vez que 
estes tendem a apresentar baixa 
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celularidade, não revelando restrição 
à difusão33.

Tem sido assim, documentada uma 
sobreponibilidade dos valores de ADC 
em tumores malignos e tumores be-
nignos (endometrioma; teratoma ma-
duro quístico; cistadenoma mucinoso e 
seroso), bem como uma enorme incon-
sistência de valores nas lesões ane-
xiais malignas dada a sua aparência 
heterogénea29,31,34-36. 

Contudo, verificou-se que as le-
sões anexiais com componente misto, 
cuja porção sólida demonstrava si-
multaneamente baixo sinal em b = 
1.000 seg/mm2 e nas sequências pon-
deradas em T2, eram maioritariamente 
benignas24.

Um estudo conduzido por Thomas-
sin-Naggara em 2011, concluiu que o 
acréscimo de sequências funcionais 
de perfusão e de difusão ao estudo de 
RM convencional, aumentou a acuida-
de diagnóstica de radiologistas com 
graus de experiência diferentes (dois, 
sete e vinte anos) na caracterização 
de tumores anexiais complexos para 
91-98%22.

Desenvolveu-se assim um modelo 
de classificação por RM de lesões ane-
xiais indeterminadas na avaliação eco-
gráfica, tendo como base as suas ca-
racterísticas morfológicas e funcionais 
– o ADNEX MR SCORING system37.

O ADNEX MR SCORING system 
apresentou acuidades diagnósticas 
muito elevadas (área sob a curva ROC 
> 0,94) para a determinação de malig-
nidade, ultrapassando uma das maiores 

limitações da técnica ecográfica (acui-
dade dependente da experiência do 
observador), com uma reprodutibili-
dade inter-observador quase perfeita 
(ĸ > 0,80), tanto para radiologistas ju-
niores como seniores37.

O modelo divide estas lesões ane-
xiais em cinco categorias de malignida-
de. Doentes com uma pontuação ≥ 4, 
devem ser encaminhados para um cen-
tro de referência, uma vez que esta pon-
tuação está associada a malignidade 
com uma sensibilidade de 93,5% e uma 
especificidade de 96,6%. Já doentes 
com pontuação ≤ 3, beneficiam de um 
tratamento conservador ou de segui-
mento, porque o risco de malignidade é 
baixo. Só 7,9% das lesões anexiais foram 
classificadas como indeterminadas37.

A curva tempo/intensidade de tipo 
3 e a carcinomatose peritoneal foram 
as duas características malignas mais 
estatisticamente significativas (Figs. 6 C 
e 7). A presença de uma lesão total-
mente quística, endometrióide, consti-
tuída por gordura ou com baixo sinal 
em b = 1.000 seg/mm2 e nas sequên-
cias ponderadas em T2 bem como a 
ausência de captação de contraste 
pela parede da lesão estiveram asso-
ciadas a lesões de tipo benigno37.

Atualmente, está a efectuar-se a 
validação externa deste modelo, 
bem como a avaliação do seu impac-
to na orientação terapêutica através 
de um estudo multicêntrico prospe-
tivo com análise prevista para 2016 
– o European Multicenter Validation 
of an ADNEXMR SCORING System for 
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Characterizing Adnexal Masses (EURAD-
-MR Classification).

Tem sido também avaliada a mais-
-valia da análise quantitativa dinâmica 
após administração de gadolínio na ca-
racterização das lesões anexiais. Esta 
técnica tem como base um modelo 
farmacocinético que incorpora a varia-
bilidade de input de função arterial da 
doente. Um estudo preliminar, verificou 
que o estudo de parâmetros microcir-
culatórios (fluxo sanguíneo tecidual, 
fração de volume sanguíneo, volume 
intersticial e área sob a curva) tem va-
lor não só na distinção entre tumores 
benignos e malignos, mas também na 
diferenciação entre tumores borderline 
e tumores invasivos. As lesões anexiais 
malignas tenderam a demonstrar maior 
fluxo sanguíneo tecidual e maior fração 
de volume sanguíneo, bem como me-
nor volume intersticial e maior área 
relativa sob a curva38.

A tomografia computorizada (TC) 
apresenta muito menor capacidade 
de resolução de tecidos moles do que 
a RM, como tal não está indicada 
para a caracterização de lesões ane-
xiais indeterminadas pela ecografia 
(Fig. 8 A).

A utilização da tomografia por 
emissão de positrões (PET) e da tomo-
grafia por emissão de positrões com 
tomografia computorizada (PET-TC) 
também não estão preconizadas na 
avaliação inicial de lesões anexiais, 
uma vez que apresentam um número 
elevado de falsos positivos8,13,39. Le-
sões como: leiomiomas pediculados, 
endometriomas, abcessos tubo-ová-
ricos e alterações fisiológicas ao lon-
go do ciclo menstrual são ávidas para 
a [18F]-fluorodesoxiglucose (18F-FDG). 
Já tumores borderline e adenocarcino-
mas de baixo grau e/ou em estádio ini-
cial podem não captar 18F-FDG13,39.

Figura 7. Valor do acréscimo da sequência ponderada em difusão protónica ao estudo de 
RM convencional na deteção de carcinomatose peritoneal. Estudo RM com imagem 
ponderada em T2 no plano axial (A), estudo de difusão com sequência ponderada em  
b = 1.000 seg/mm2 no plano axial (B) e estudo com mapa de coeficiente de difusão 
aparente no plano axial (C). Presença de espessamento peritoneal linear no espaço de 
Morrison, de difícil diagnóstico através do estudo convencional de RM com sequência 
ponderada em T2 (A, seta). Note-se o valor do acréscimo do estudo de difusão, ao 
demonstrar restrição à difusão deste implante peritoneal, através do hipersinal em  
b = 1.000 seg/mm2 (B) e do hipossinal no mapa de coeficiente de difusão aparente (C).

A CB
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Figura 8. Carcinoma seroso bilateral do ovário em estádio IV. Imagens de TC após 
administração de contraste endovenoso no plano axial (A-D). Tumor predominantemente 
hipodenso, traduzindo extensas áreas quísticas, identificando-se espessamento linear 
parietal (> 3 mm), bem como vegetações captantes (A, seta). Presença de adenomegalias 
acima dos hilos renais (B e C, setas tracejadas) e de múltiplas metástases hepáticas  
(C, setas) e pulmonares (D, setas).
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ESTADIAMENTO RADIOLÓGICO 
PRÉ-CIRÚRGICO DO CARCINOMA 
DO OVÁRIO

O estadiamento do carcinoma do 
ovário é efectuado cirurgicamente. 
Apenas é adotado o estadiamento ra-
diológico após reconhecimento de 
doença irressecável ou em situações 
de contraindicação cirúrgica40.

A avaliação radiológica pré-cirúrgi-
ca é contudo imprescindível para a de-
terminação da ressecabilidade do car-
cinoma do ovário, determinando quais 
as doentes candidatas a cirurgia pri-
mária citorredutora e quais as doentes 

com doença irressecável e/ou nas 
quais uma cirurgia citorreductora ótima 
não é alcançável (estádios avançados, 
FIGO IIIC e IV)40,41.

O estudo radiológico de primeira li-
nha para o estadiamento pré-terapêu-
tico do carcinoma do ovário é a TC ab-
dómino-pélvica com administração de 
contraste endovenoso42,43 (Figs. 8 a 11). 
A TC com administração de contraste 
endovenoso, permite ao radiologista 
predizer se uma cirurgia ótima citorre-
dutora poderá ser alcançada, bem como 
ajudar o ginecologista oncológico no pla-
neamento cirúrgico, diagnosticando o 
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tamanho e a localização dos implantes 
peritoneais, a presença de adenomega-
lias e a presença de metástases hema-
togéneas (Figs. 8 a 11). Também fornece 
informação sobre a eventual presença 
de padrões de doença não frequentes 
que possam apontar para a presença de 
doença metastática não ovárica1.

A eficácia da TC e da RM no estadia-
mento pré-terapêutico do carcinoma do 
ovário tem sido documentada como 
idêntica32,44. No entanto, a RM é uma 
técnica radiológica menos disponível, 
com custo elevado, muito mais sujeita 
a artefactos, sendo o seu tempo de 

realização incomparavelmente maior, 
bem como o de leitura do exame, apre-
sentando também limitações na aqui-
sição integral do abdómen e da pélvis 
com imagens de alta resolução42.

Assim sendo, segundo as normas 
da ESUR e do ACR, a realização de 
RM para o estadiamento pré-terapêu-
tico do carcinoma do ovário só deve 
ser efectuada se a mulher for jovem 
ou estiver grávida, se existir contrain-
dicação para a administração de con-
traste iodado endovenoso (alergia, in-
suficiência renal grave), ou se os 
achados da TC forem inconclusivos42,43.

Figura 9. Disseminação peritoneal do carcinoma do ovário. Imagens de TC após administração 
de contraste endovenoso no plano coronal (A) e no plano axial (B-E). Uma vez que o ovário 
é um órgão verdadeiramente intra-peritoneal, as células tumorais sofrem um processo 
esfoliativo para os recessos peritoneais pélvicos. O líquido ascítico dirige-se para os recessos 
sub-frénicos através das goteiras parieto-cólicas (preferencialmente a direita) e depois 
para os recessos peritoneais infra-cólicos. Esta dinâmica de fluxos deve-se às linhas de 
reflexão do peritoneu, ao fato da pressão hidrostática ser menor nos recessos peritoneais 
inter-hepato-frénicos do que na pélvis e devido ao líquido ascítico ser preferencialmente 
absorvido pelos linfáticos sub-frénicos (A, setas). Os implantes peritoneais apresentam 
vários tipos de padrões: nódulos sólidos na superfície visceral (B, seta); padrão linear e 
nódulos sólidos mesentéricos (C, setas); padrão «em aglomerado» – «omental cake»  
(D, setas); nódulo de Sister Mary Joseph (E, setas).
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Figura 10. Disseminação peritoneal do carcinoma do ovário. Imagens de TC após administração 
de contraste endovenoso no plano coronal (A) e no plano axial (B e C). Os implantes 
peritoneais podem-se apresentar sob a forma de vários tipos: nódulos calcificados (padrão 
frequentemente associado ao carcinoma seroso) (A, setas); nódulos sólidos (B, seta 
tracejada); nódulos com componente quístico (padrão frequentemente associado ao 
carcinoma mucinoso) (C, seta preta).
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A disseminação do carcinoma do 
ovário é efetuada por extensão direta 
para os órgãos pélvicos adjacentes 
(ovário contralateral; trompas; útero; 
bexiga e cólon sigmóide) e para a parede 
pélvica (Fig. 2). 

A via primária de disseminação tu-
moral extra-pélvica é peritoneal42,45 
(Fig. 9).

Está descrita a relação entre a 
quantidade de ascite e o estádio do 
carcinoma do ovário46 (Fig. 9). Tal 
deve-se à produção excessiva de 

líquido intra-peritoneal pelas superfí-
cies tumorais e à obliteração dos pe-
quenos linfáticos sub-frénicos que 
drenam a cavidade peritoneal, por im-
plantes peritoneais em estádios mais 
avançados.

Devido ao padrão da dinâmica dos 
fluidos peritoneais, a carcinomatose 
peritoneal do carcinoma do ovário é 
usualmente encontrada: nas goteiras 
parieto-cólicas; nos recessos inter-he-
pato-frénicos; no mesentério e no 
grande epíploon1 (Fig. 9 A). 
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Figura 11. Estadiamento pré-operatório do carcinoma do ovário. Critérios radiológicos que 
predizem a impossibilidade da realização de uma cirurgia citorredutora ótima. Biópsia 
guiada por TC de implante peritoneal para o diagnóstico da histologia tumoral, após 
determinação da irressecabilidade da doença (A). Imagens de TC após administração de 
contraste endovenoso no plano axial (B-F). Implantes na superfície hepática com 
crescimento invasivo (B, setas brancas); implantes peritoneais > 20 mm no hilo hepático, 
na fissura inter-segmentar e no ligamento gastro-hepático (C, setas brancas); 
adenomegalias calcificadas acima dos hilos renais (D, setas); adenomegalias cardio-
frénicas (E, setas); derrame e metástases pleurais (F, seta).
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O padrão radiológico mais comum 
de doença peritoneal, é a presença de 
nódulos captantes (Figs. 9 B, C e 10 B). 
No entanto, existem vários padrões 
morfológicos e estruturais de implan-
tes peritoneais. O radiologista poderá 
encontrar um padrão linear, microno-
dular, reticular, em aglomerado e em 
placa (Fig. 9). É também frequente a 
presença de implantes quísticos no 
carcinoma do ovário de tipo mucinoso, 
bem como a presença de implantes 
calcificados no carcinoma do ovário de 
tipo seroso (Fig. 10).

O radiologista deve estar alerta 
para padrões subtis de carcinomato-
se peritoneal, que por vezes são de 

difícil detecção como: espessamento 
peritoneal linear; implantes peritoneais 
micronodulares; espessamento dos li-
gamentos peritoneais e a presença de 
ascite (Figs. 7 e 9).

O nódulo de Sister Mary Joseph, 
pode também ser encontrado (Fig. 9 E). 
Sabe-se que traduz doença metastáti-
ca no umbigo, desconhecendo-se con-
tudo o seu mecanismo de dissemina-
ção (propagação direta através do 
ligamento falciforme ou do úraco ver-
sus disseminação transperitoneal atra-
vés dos linfáticos da veia para-umbili-
cal versus propagação hematogénea)47.

A maior limitação da TC é o diag-
nóstico de implantes peritoneais de 
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reduzidas dimensões42. A TC diagnos-
tica com mais facilidade implantes pe-
ritoneais > 10-20 mm e aqueles que se 
apresentam rodeados de ascite. É tam-
bém claramente melhor do que a RM 
na deteção de implantes calcificados17 
(Fig. 10 A).

Tem-se demonstrado o valor do 
acréscimo da sequência ponderada 
em difusão protónica ao estudo de 
RM convencional na deteção de pe-
quenos implantes peritoneais localiza-
dos em regiões anatómicas de difícil 
avaliação por TC e RM convencional, 
nomeadamente no peritoneu visceral 
da bexiga, do útero, do jejuno-íleo, 
fígado e do pâncreas36,48 (Fig. 7). 

Um estudo que analisou o valor da 
avaliação adicional com sequências com 
valores b elevados revelou uma boa 
concordância inter-observador e uma 
sensibilidade de 90% e uma especifici-
dade de 99,5% para a detecção de me-
tástases peritoneais49,50. Outro estudo 
constatou que a adição desta sequên-
cia ao estudo convencional, aumentou 
o diagnóstico de implantes peritoneais 
em 21-29%48,50. 

São contudo necessários mais es-
tudos para validar a RM com estudo 
de difusão como exame radiológico 
de primeira linha para o estadiamen-
to pré-cirúrgico do carcinoma do 
ovário35.

Sempre que o tumor seja irresse-
cável ou que se apresente num estádio 
avançado, está indicada a biópsia guia-
da por TC ou por ecografia de im-
plante peritoneal, ou de adenomegalia 

acessível, ou na sua ausência, do tu-
mor primário, como alternativa à bióp-
sia laparoscópica ou cirúrgica para a 
determinação histológica do tumor e 
consequentemente dar-se início à qui-
mioterapia neoadjuvante7,42 (Fig. 11 A).

Os territórios de drenagem linfática 
principais do carcinoma do ovário são: 
as cadeias ganglionares lombo-aórtica 
(a mais frequentemente envolvida) e 
ilíaca primitiva (através dos linfáticos 
que seguem o trajeto dos vasos ovári-
cos); as cadeias ganglionares ilíaca 
externa e obturadora (através dos lin-
fáticos que seguem o ligamento largo 
e os paramétrios) e de modo menos 
frequente as cadeias ganglionares ilía-
ca externa e inguinal (através dos lin-
fáticos que percorrem o ligamento 
redondo)42. 

É importante que o radiologista de-
fina a existência (ou não) de adenome-
galias acima dos hilos renais (quer se 
situem no território mesentérico ou no 
lombo-aórtico), bem como a existência 
de adenomegalias no território ganglio-
nar cárdio-frénico, uma vez que devido 
ao mecanismo de drenagem do líquido 
intra-peritoneal, este território é a prin-
cipal via de drenagem da cavidade ab-
dominal (Figs. 11 D e E). Os gânglios 
cárdio-frénicos devem ser considera-
dos patológicos se ultrapassarem os 
5 mm de curto eixo. Adenomegalias 
neste território conferem à doença um 
estádio FIGO IVB42 (Fig. 11 E).

As metástases hematogéneas são 
raras na apresentação da doença e 
atingem mais usualmente o pulmão, a 
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pleura, o fígado e os rins (Figs. 7 C e 
D). É comum a existência de derrame 
pleural maligno (estádio FIGO IVB), es-
tando documentada a associação entre 
o seu volume aquando do estudo pré-
-terapêutico e a sobrevivência global51 
(Fig. 11 F).

O radiologista deve diferenciar a 
presença de implantes na superfície 
peritoneal do fígado, dos implantes 
subcapsulares (que podem ou não in-
vadir o parênquima hepático) das me-
tástases hepáticas (estádio FIGO IVB) 
(Figs. 7, 9 B e 11 B). Enquanto os im-
plantes peritoneais de superfície são 
biconvexos, periféricos, bem definidos 
e indentam a superfície hepática, as 
metástases parenquimatosas geral-
mente são circundadas quase ou na 
totalidade pelo parênquima hepático, 
são mal delimitadas e são circulares29.

Os critérios de ressecabilidade do 
carcinoma do ovário variam consoante 
a instituição hospitalar, dependendo da 
experiência do ginecologista oncológi-
co. Contudo, a ESUR preconiza como 
orientação para o estadiamento pré-
-cirúrgico do carcinoma do ovário na 
determinação da possibilidade de uma 
cirurgia citorredutora ótima, a ausên-
cia dos seguintes achados: doença pré-
-sagrada retroperitoneal; invasão da 
parede abdominal e pélvica; adenome-
galias acima dos hilos renais; metásta-
ses hepáticas ou implantes peritoneais 
subcapsulares com crescimento inva-
sivo; implantes peritoneais > 20 mm no 
mesentério, no ligamento gastro-es-
plénico, no ligamento gastro-hepático, 

na fosseta cística, na fissura interseg-
mentar, no diafragma, na pequena ca-
vidade dos epíploons ou no hilo hepá-
tico, doença mesentérica ou extensa 
disseminação no intestino delgado42 
(Fig. 11).

O radiologista deve também referir 
no seu relatório: as características 
morfoestruturais do tumor do ovário; a 
presença de invasão da bexiga e/ou do 
intestino; a presença de invasão urete-
ral com hidronefrose; a presença de 
trombose venosa; a presença de ascite 
documentando a sua localização e vo-
lume; a presença de implantes na pél-
vis e fora da cavidade pélvica (> ou 
< que 20 mm); a presença de adeno-
megalias (menor eixo > 10 mm, se 
cardiofrénicas  menor eixo > 5 mm); 
a presença de metástases no parên-
quima dos órgãos sólidos e a presen-
ça de derrame pleural e/ou nódulos 
pleurais.

Ainda é escassa a evidência cientí-
fica sobre a importância da PET-TC no 
estadiamento pré-cirúrgico do carci-
noma do ovário. No entanto, estudos 
têm demonstrado o seu papel na de-
terminação de doença metastática, 
nomeadamente em situações anató-
micas de difícil avaliação por TC e por 
RM, como o mediastino e a região 
supra-clavicular52-56.

Demonstrou-se, num estudo que 
compreendeu 15 doentes, que a PET-
-TC aumentou a acuidade do estadia-
mento em relação à TC, de 53% para 
87% e num estudo que compreendeu 
40 doentes, de 55% para 75%52,54. 
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A avaliação ecográfica é limitada 
para diagnóstico de implantes perito-
neais em virtude das limitações ineren-
tes à técnica (biótipo da examinada; 
interposição gasosa), nomeadamente 
no abdómen superior, sendo assim este 
exame radiológico não está indicado no 
estadiamento pré-operatório do carci-
noma do ovário.

Avaliação radiológica da 
recidiva do carcinoma  
do ovário

As taxas de recidiva do carcinoma 
do ovário persistem elevadas após res-
posta completa ao tratamento, sendo 
estimadas em 25% para os carcinomas 
em estádios iniciais e em > 80% para 
tumores em estádio avançados, estan-
do determinada uma taxa de sobrevi-
vência aos 5 anos de cerca de 30% 
para as doentes com tumores com es-
tádio da FIGO > III28,57,58.

Documentou-se recidiva tumoral 
em cerca de 24-44% das doentes que 
apresentaram uma cirurgia de segunda 
intenção negativa após quimioterapia. 
Destas recidivas, 10-25% ocorreram na 
cavidade pélvica59,60.

A recidiva ganglionar do carcinoma 
do ovário pode dar-se por dissemina-
ção linfática diafragmática para as ca-
deias ganglionares mediastínicas e 
retro-esternais, assim como para os 
gânglios retroperitoneais60. 

Metástases hepáticas e metásta-
ses pleuro-pulmonares estão presen-
tes em cerca de 9,4% e de 38-45% 
das recidivas, respetivamente60,61. A 

metastização na pele, no osso, no sis-
tema nervoso central, no tecido celular 
subcutâneo, no músculo, na tiróide, 
nas supra-renais e na órbita está des-
crita, embora rara60,61.

Só é recomendada a realização de 
exames radiológicos se a doente apre-
sentar sintomas/sinais clínicos que su-
giram progressão tumoral ou no caso 
de existir aumento dos níveis séricos de 
CA 12540.

Segundo as orientações do ACR, a 
TC abdómino-pélvica com a adminis-
tração de contraste endovenoso é o 
exame de primeira linha para a ava-
liação de doentes com suspeita de 
recidiva de carcinoma do ovário40,43. 
Atualmente, a possibilidade de se efe-
tuar um diagnóstico não invasivo de 
recidiva torna desnecessária a realiza-
ção de uma laparotomia de segunda 
intenção43.

Estão documentadas acuidades 
idênticas da TC e da RM para a deter-
minação de recidiva tumoral, contudo 
a escolha da TC como método radioló-
gico primário standard recai nos moti-
vos assinalados para o estadiamento 
pré-cirúrgico, devendo a RM apenas 
ser efetuada nas mesmas condições 
clínicas43,62-64.

A RM convencional apresenta-se 
limitada na deteção de implantes pe-
ritoneais no mesentério e de lesões 
< 20 mm56. Porém, permite melhor 
definição de estruturas anatómicas 
como a cúpula vaginal, o fundo de 
saco de Douglas e o pavimento vesi-
cal1,56. As sequências realizadas após 
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administração de contraste endoveno-
so, permitem uma melhor visualiza-
ção de pequenos implantes perito-
neais, uma melhor acuidade na 
determinação de invasão da parede 
pélvica (distância do tumor à parede < 
3 mm; vasos ilíacos rodeados ou dis-
torcidos pelo tumor), bem como me-
lhor distinção entre metástases do 
parênquima hepático e implantes sub-
-capsulares29.

O acréscimo da sequência pondera-
da em difusão protónica ao estudo de 
RM convencional, tem-se demonstrado 
útil na detecção de implantes perito-
neais de reduzidas dimensões, nomea-
damente no fundo de saco de Douglas 
e no quadrante superior esquerdo do 
abdómen29. Esta sequência funcional 
também pode ser útil na diferenciação 
entre edema e/ou inflamação pós-ci-
rúrgica, que tendem a demonstrar si-
nal elevado no mapa de ADC, e a pre-
sença de persistência/recidiva tumoral 
que geralmente demonstra hipossinal 
nesta sequência32,36,65.

As normas do ACR aceitam a PET-TC 
como técnica apropriada para o diag-
nóstico de recidiva do carcinoma do 
ovário43.

Múltiplos estudos recentes têm sa-
lientado o papel do uso da PET-TC no 
diagnóstico de recidiva, especialmente 
em doentes com estudos radiológicos 
convencionais sem alterações e com 
aumento do CA 1251,28,64,66,67.

Demonstrou-se que comparativa-
mente à TC com administração de 
contraste endovenoso, a PET-TC foi 

superior na detecção de implantes pe-
ritoneais, de adenomegalias e de me-
tástases à distância; influenciou a de-
cisão terapêutica em 58,9% dos casos 
e permitiu a identificação de doentes 
com probabilidade de progressão da 
doença em doze meses67. Outro estu-
do meta-analítico que avaliou 1.651 
doentes com carcinoma do ovário, de-
monstrou que a PET-TC apresenta 
uma sensibilidade de 88,6% e uma 
especificidade de 90,3% para o diag-
nóstico de recidiva68.

Em relação à RM, é ainda sugerido 
que a PET-TC apresente maior acuida-
de no diagnóstico de implantes perito-
neais pequenos e médios (< 20 mm)69.

Sala, et al., sugere também que o 
número e o standard uptake value má-
ximo (SUVmax) dos implantes perito-
neais e das adenopatias, assim como o 
tamanho do tumor podem ter potencial 
como marcadores de prognóstico28. 

Por outro lado, outros estudos rela-
cionam as alterações precoces na uti-
lização da glucose e as alterações da 
captação do radiofármaco pelo tumor 
com a resposta ao tratamento, suge-
rindo que a PET-TC possa ser uma 
mais-valia na monitorização da respos-
ta terapêutica70. 

As maiores limitações da PET-TC no 
diagnóstico de recidiva são: a capacida-
de identificação de lesões tumorais 
< 100 mm (nomeadamente < 5 mm); a 
capacidade de diferenciação entre a cap-
tação tumoral e a captação fisiológica 
por estruturas como a bexiga e o intes-
tino, originando falsos positivos e a 
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distinção entre alterações pós-cirúrgi-
cas residuais de persistência/recidiva 
tumoral55.

É imperativa a realização de mais 
estudos para estabelecer a PET-TC 
como modalidade radiológica standard 
primária para o diagnóstico de recidiva 
do carcinoma do ovário.
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Avaliação pré-terapêutica
Mariana Torres, Luís Sá, Carlos Lopes

A cirurgia no cancro do ovário, além 
de ser um método de diagnóstico e es-
tadiamento, influencia diretamente o 
prognóstico da doença. Nos estádios 
iniciais, em que a doença está limitada 
ao ovário, a cirurgia primária com esta-
diamento poderá ser curativa. Infeliz-
mente, a maioria das doentes são diag-
nosticadas numa fase avançada da 
doença: cerca de 80% das mulheres 
têm envolvimento ganglionar ou me-
tastização à distância no momento do 
diagnóstico e, neste caso, a sobrevida 
aos 5 anos desce para 19-32%.

Nos casos de doença ressecável, 
será realizada cirurgia primária citorre-
dutora seguida eventualmente de qui-
mioterapia adjuvante. Contudo, nos 
casos de doença irressecável ou na 
existência de comorbilidades que au-
mentem em demasia o risco cirúrgico, 
o tratamento primário poderá ser qui-
mioterapia neoadjuvante, seguida de 
cirurgia de intervalo de maior esforço 
de citorredução.

Vários estudos demostraram um au-
mento na sobrevida nas doentes em 

CAPÍTULO 8

que é realizada uma cirurgia primária 
ótima em comparação com aquelas em 
que apenas é possível uma cirurgia su-
bótima. A primeira questão que se colo-
ca é: qual o volume de doença residual 
aceitável numa citorredução ótima?

Hoje em dia, apesar de ser um as-
pecto largamente estudado, não existe 
consenso em relação ao limite ideal 
para definir uma citorredução ótima. 
Num estudo conduzido pela Society of 
Gynecologic Oncologists foi possível 
verificar uma grande variedade de cri-
térios usados na prática clínica: 12% 
dos médicos consideravam que a re-
moção de todas as lesões visíveis era 
considerada «ótima»; mais de 86% 
usavam o diâmetro máximo da lesão 
para quantificar a doença residual 
aceitável (13,7% usavam um limite de 
0,5 cm, 60,8% 1 cm, 3,6% 1,5 cm e 
8,7% 2 cm) e 1,3% usavam outros cri-
térios tais como o peso ou volume total 
estimado de todas as lesões1.

Esta diversidade de critérios dificul-
ta a análise sistemática dos estudos 
científicos e a comparação de dados. 
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Os primeiros estudos consideravam 
que o objetivo era conseguir um diâme-
tro tumoral residual < 2 cm, e ficou 
provada a melhoria significativa da so-
brevida. Posteriormente, verificou-se 
que a sobrevida ainda seria superior se 
este valor fosse < 1 cm. Atualmente, 
alguns autores defendem que o objeti-
vo é a citorredução completa, isto é, a 
ausência de doença residual macros-
cópica2,3.

O limite que gera mais consenso é 
1 cm de doença residual. Verificou-se 
que este valor, além de influenciar o 
prognóstico, também influencia a es-
colha do esquema de quimioterapia 
adequado à doente4.

Assim, é importante reconhecer 
quais as doentes em que é possível 
realizar uma cirurgia ótima, de modo a 
evitar um excesso de «agressividade» 
que, sem aumentar de maneira signifi-
cativa a sobrevida, aumente desneces-
sariamente a morbilidade.

Para avaliar a extensão da doença 
deve-se obter uma história clínica de-
talhada, realizar um exame físico com-
pleto bem como os exames imagioló-
gicos que se afigurem necessários. 
Recentemente também foi sugerida a 
cirurgia laparoscópica como método 
adicional de avaliar a ressecabilidade 
da doença.

É ainda fundamental avaliar a pre-
sença de um síndrome hereditário de 
modo a identificar as doentes que be-
neficiam de um teste genético (BRCA1, 
BRCA2, síndrome de Lynch). Cerca de 
13% das mulheres com cancro do 

ovário têm uma mutação de BRCA1 ou 
BRCA2, o que influencia o tratamento 
e prognóstico da doença5.

OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO 
PRÉ-TERAPÊUTICA

O objetivo da avaliação pré-operató-
ria é averiguar a capacidade funcional 
da doente, confirmar a presença de um 
tumor anexial com características de 
malignidade (a confirmação é histológi-
ca), excluir a presença de outro tumor 
primário (cuja disseminação pode mi-
metizar um tumor primário do ovário), 
avaliar a presença de metástases e sua 
localização, e diagnosticar possíveis 
complicações da doença neoplásica6.

Averiguar a capacidade 
funcional da doente

Apesar de um especialista em gine-
cologia oncológica com boa técnica 
cirúrgica conseguir uma resseção óti-
ma em alguns casos de doença muito 
avançada, se a doente tiver uma baixa 
capacidade funcional, pode não tolerar 
a complexidade do procedimento cirúr-
gico que se afigura necessário. Assim, 
é importante ter em conta a idade da 
doente e as suas comorbilidades.

Não estão definidos critérios de ex-
clusão rígidos, sendo decidida de acor-
do com o bom senso clínico e ideal-
mente em reunião multidisciplinar, a 
terapêutica primária mais adequada.

Se a doente não for candidata a 
cirurgia primária, poderá beneficiar 
de quimioterapia neoadjuvante. Con-
tudo, este tipo de tratamento só será 
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realizado após o diagnóstico histológi-
co de cancro do ovário. Este poderá ser 
feito em biópsia guiada imagiologica-
mente do tumor anexial ou do implan-
te metastático.

Confirmar a existência de 
neoplasia do ovário

Nos capítulos anteriores deste livro 
estão descritas as características se-
miológicas e imagiológicas associadas 
a um alto grau de suspeição de malig-
nidade numa massa anexial. A avalia-
ção pré-terapêutica poderá adicionar 
informação a favor ou contra o diag-
nóstico de cancro do ovário.

Deve ter-se em atenção que exis-
tem várias patologias que se podem 
manifestar com ascite e lesões perito-
neais sugestivas de carcinomatose, tais 
como o Síndrome de Meigs, Síndrome 
de Pseudo-Meigs e doenças infeciosas 
(actinomicose e tuberculose).

Outras doenças podem apresentar-
-se ocasionalmente com doença peri-
toneal, mas sem ascite, tais como a 
endometriose, a leiomiomatose disse-
minada, os tumores gastrointestinais 
estromais e a esplenose.

Excluir a presença de doença 
metastática de outro tumor 
primário

A presença de uma massa pélvica 
pode constituir a manifestação secun-
dária de uma neoplasia não-ovárica.

Em cerca de dois terços dos casos 
de metastização no ovário a origem da 
neoplasia primária não é ginecológica. 

Nestes casos a distribuição é de 15-32% 
com origem no cancro do cólon, 8-28% 
no cancro da mama, 6-22% no cancro 
do estômago e 2-20% no cancro do 
apêndice7,8. Assim, a avaliação inicial 
de uma mulher com suspeita de can-
cro do ovário deve incluir um questio-
nário sobre sintomas gastrointestinais 
e um exame físico cuidadoso das re-
giões abdominal e mamária.

Em relação às neoplasias ginecoló-
gicas, o cancro do endométrio é o que 
mais frequentemente se apresenta 
como uma massa anexial. Deve haver 
suspeita desta neoplasia na presença 
de hemorragia uterina anómala ou 
massa uterina e nestes casos ser rea-
lizada uma biópsia do endométrio pré-
-operatoriamente.

Os tumores do colo do útero, vagina 
e vulva também podem mimetizar o 
cancro do ovário mas, geralmente, es-
tão associados a uma massa no local 
de origem. Assim, estas neoplasias são 
mais facilmente diferenciadas do can-
cro do ovário, em que só existe uma 
massa anexial isolada.

Excluir a existência de doença 
maligna síncrona

Foi descrita a presença de um tu-
mor síncrono do ovário e endométrio 
em cerca de 10% das doentes com 
cancro do ovário e em cerca de 5% das 
doentes com cancro do endométrio. 
Alguns fatores de risco para a existên-
cia de um tumor síncrono são a idade 
(maior risco em doentes jovens), nuli-
paridade, obesidade e pré-menopausa, 
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o que sugere um efeito hormonal nestas 
neoplasias.

As mulheres com síndrome de Lynch 
têm um risco aumentado para estes 
dois tipos de neoplasia e também para 
neoplasia do cólon, pelo que nestes 
casos deve ser realizada colonoscopia 
na avaliação pré-operatória.

Pesquisar a presença  
de doença metastática

Este é o principal fator a avaliar 
pré-operatoriamente numa mulher 
com boa capacidade funcional. A pro-
babilidade de cirurgia subótima depen-
de da extensão e localização das me-
tástases.

Ao contrário de outras neoplasias 
ginecológicas, o cancro do ovário ge-
ralmente dissemina-se diretamente 
para a cavidade peritoneal, sendo as 
vias linfática e hematogénea menos 
comuns. A via habitual é a penetração 
da cápsula ovárica com invasão direta 
dos órgãos contíguos ou do peritoneu 
pélvico. As células neoplásicas podem 
depois ser transportadas pelo fluido 
peritoneal para os quadrantes superio-
res do abdómen: inicialmente para a 
goteira parieto-cólica direita, em segui-
da para o hipocôndrio direito com atin-
gimento do fígado e do diafragma, e a 
partir daí para o grande epíploon e go-
teira parieto-cólica esquerda. Poderá 
também haver invasão da pleura após 
a doença atingir o diafragma.

Se na altura do diagnóstico houver 
uma extensa metastização ganglionar 
deve suspeitar-se de um tumor ovárico 

indiferenciado, um disgerminoma ou 
um cancro da trompa uterina.

A presença de ascite nos quadran-
tes superiores do abdómen, mesmo na 
ausência de implantes metastáticos vi-
síveis imagiologicamente, é muito sus-
peita de metastização peritoneal. Tanto 
assim que um dos critérios de estadia-
mento da Federação Internacional de 
Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) (IIIA) é 
a presença de uma ascite volumosa.

Numa fase inicial, raramente estão 
presentes metástases no parênquima 
hepático. Estas geralmente encon-
tram-se localizadas na superfície he-
pática ou são subcapsulares e poste-
riormente crescem infiltrando o fígado. 
Estas características são importantes 
para a escolha do tratamento.

Na presença de derrame pleural 
deve ser realizada citologia para con-
firmar a existência de células neoplá-
sicas e classificar a doente no estádio 
IVA da FIGO.

Os sinais e sintomas associados à 
doença metastática são inespecífi-
cos. Podem estar presentes: altera-
ções do trânsito gastrointestinal, dis-
tensão abdominal, ascite, derrame 
pleural e linfadenopatias palpáveis 
nas regiões inguinal ou cervical. Se 
algum destes estiver presente, a ava-
liação deve ser complementada por 
exames imagiológicos e eventual-
mente por biópsia.

As técnicas de radiologia conven-
cionais, tais como a radiografia do tó-
rax, o clister opaco e a urografia endo-
venosa foram sendo substituídas por 
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exames mais recentes tais como a to-
mografia computadorizada (TC) e res-
sonância magnética (RM), que permi-
tem uma avaliação mais detalhada e 
sensível da disseminação da doença.

A TC é o meio complementar de 
diagnóstico indicado na avaliação pré e 
pós-operatória do cancro do ovário se-
gundo as guidelines da European So-
ciety of Urogenital Radiology (ESUR) e 
o American College of Radiology (ACR).

Quer a TC, a RM ou a tomografia 
por emissão de positrões associada à 
tomografia computadorizada (PET-TC) 
são adequadas para a avaliação da ex-
tensão da doença neoplásica do ovário, 
desde que realizadas por um radiolo-
gista especializado em ginecologia on-
cológica9. Assim, tendo em conta os 
custos e menor desconforto para a 
doente associado à TC e o fato de fre-
quentemente existir uma menor expe-
riência no relato de imagens de RM, 
geralmente é realizada a TC como exa-
me de primeira linha.

O estadiamento do cancro do ovário 
com TC inclui uma avaliação desde a 
região inferior do tórax (para avaliar a 
presença de derrame pleural e gân-
glios cardiofrénicos) até à região ingui-
nal. Deve haver suspeita de doença 
extra-abdominal quando existem linfa-
denopatias suprarrenais, carcinomato-
se na superfície abdominal do diafrag-
ma associada a ascite volumosa ou 
derrame pleural. Nestes casos, deverá 
ser realizada TC torácica, ou PET-TC, 
para avaliar o mediastino e os gânglios 
supraclaviculares9.

A TC permite detetar metástases 
no hilo hepático e a distinção entre me-
tástases que invadem o parênquima 
hepático daquelas que não o fazem10.

Na TC a avaliação dos gânglios lin-
fáticos é baseada principalmente na 
medida do seu eixo curto (considera-se 
suspeito de metastização um gânglio 
com > 10 mm no retroperitoneu e com 
> 5 mm na região cardiofrénica). Este 
tipo de avaliação tem uma baixa sensi-
bilidade, particularmente quando a 
metástase apenas atinge microscopi-
camente o gânglio linfático ou quando 
existe infiltração parcial de um gânglio 
normodimensionado. A sua especifici-
dade também é baixa visto que não 
diferencia quando o gânglio está au-
mentado de dimensões devido apenas 
a inflamação.

Para tentar melhorar a sensibilida-
de e especificidade da TC (e RM) na 
identificação de metástases ganglio-
nares, foram estabelecidos alguns 
critérios morfológicos de benignidade 
e malignidade. Assim, um gânglio lin-
fático é considerado benigno quando 
tem um bordo liso e bem definido, 
forma ovóide e densidade uniforme e 
homogénea com um hilo central adi-
poso. Um gânglio suspeito de infiltra-
ção tumoral, tem uma forma arredon-
dada, um índice de eixo longo/curto 
inferior a 1,6 e a presença de uma 
área central com pouco realce suges-
tiva de necrose central. Com estes 
critérios consegue-se uma sensibili-
dade de 37,5% e especificidade de 
100%11.
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A principal limitação da TC no esta-
diamento do cancro do ovário é a sua 
incapacidade de detetar com fiabilidade 
os implantes com < 5 mm, principal-
mente, na ausência de ascite, quando 
localizados na superfície do intestino 
delgado, mesentério e peritoneu12.

Nas doentes com contraindicação 
para administração de contraste ioda-
do (alergia, insuficiência renal), na gra-
videz ou se a TC for inconclusiva, de-
verá ser realizada RM.

O coeficiente de difusão avaliado na 
RM é um parâmetro quantitativo que 
está inversamente relacionado com a 
celularidade do tumor. É clinicamente 
útil para diferenciar tecidos benignos de 
malignos e para monitorizar a resposta 
tumoral ao tratamento. Contudo tem 
como limitações a existência de falsos 
positivos quando as lesões são inflama-
tórias ou em tecidos fisiologicamente 
com restrição da difusão (ex: serosa in-
testinal ou endométrio) e de falsos ne-
gativos em tumores com difusão relati-
vamente livre (ex: lesões necróticas ou 
mucinosas). A administração de con-
traste (gadolínio) na RM aumenta a es-
pecificidade deste exame pois as lesões 
malignas geralmente realçam de forma 
mais precoce, rapidamente e com maior 
avidez do que as benignas9.

Tem aumentado nos últimos anos 
a evidência em relação à ecografia 
como técnica adequada ao estadia-
mento imagiológico pré-operatório do 
cancro do ovário. O estadiamento por 
ecografia deve incluir uma avaliação 
transvaginal da totalidade da pélvis e 

uma avaliação transabdominal desde a 
região inguinal ao diafragma, realiza-
das de uma forma sistemática. Quando 
realizada por um ecografista experien-
te na avaliação da pélvis e do abdómen, 
raramente será necessária a realiza-
ção de uma RM pélvica. Contudo, na 
presença de uma imagem de má quali-
dade (por exemplo devido a obesidade) 
ou na suspeita de doença metastática 
extra-abdominal, deve ser comple-
mentada com TC ou RM9,13.

Outro exame em investigação é a 
PET que, associada à TC, permite a so-
breposição das imagens metabólicas 
às imagens anatómicas, diminuindo os 
falsos positivos da PET isolada asso-
ciados à inflamação. O radionuclídeo 
geralmente utilizado é a fluorodesoxi-
glicose radioativa, um análogo da glico-
se que é transportado para o interior 
das células por um transportador de 
glicose. Permite detetar células com 
alto consumo de glicose e que portanto 
contenham hiperexpressão dos genes 
dos transportadores membranares de 
glicose, tais como as células tumorais.

Poderá ser útil no estadiamento da 
doença avançada e na deteção de 
doença recorrente. Verificou-se que o 
estadiamento com PET-TC é concor-
dante com o estadiamento cirúrgico 
em 78% das doentes. Este exame tam-
bém tem utilidade (possivelmente su-
perior à TC isolada ou RM) no diagnós-
tico de doença metastática ganglionar 
fora da pélvis e que a cirurgia abdominal 
pode não identificar, e no diagnóstico 
de neoplasias síncronas (por exemplo 
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da mama, tiróide e pâncreas)14,15. Con-
tudo, os custos associados à PET-TC 
são superiores aos dos outros meios 
complementares de diagnóstico, o que 
influencia a escolha deste exame.

Além dos exames imagiológicos, na 
avaliação pré-terapêutica também é 
útil o doseamento do CA 125 pois per-
mite avaliar a carga tumoral peritoneal 
e posteriormente a resposta ao trata-
mento. Numa meta-análise verificou-
-se que a presença de um doseamento 
de CA 125 > 500 U/ml é um forte fator 
de risco para citorredução subótima. 
Este marcador poderá ser utilizado no 
planeamento da terapêutica e no acon-
selhamento da doente mas não tem 
capacidade para prever com exatidão a 
possibilidade de citorredução ótima16.

Nas situações em que os sinais e 
sintomas sugiram metástases cere-
brais ou ósseas, deverá ser realizada 
uma TC cerebral e PET-TC para escla-
recimento do quadro clínico.

Diagnóstico de possíveis 
complicações associadas

É importante avaliar a presença de 
metástases que, devido à sua localiza-
ção, podem necessitar da intervenção 
de outras especialidades médicas. Por 
exemplo, uma lesão com atingimento 
do intestino pode necessitar da inter-
venção de um cirurgião geral especia-
lizado em cirurgia colorretal para rea-
lizar a resseção intestinal e eventual 
colostomia, enquanto que se houver 
invasão da bexiga ou ureteres é impor-
tante o apoio da urologia17.

Outros fatores a ter em conta na 
avaliação pré-terapêutica é a existên-
cia de complicações associadas, como 
a compressão extrínseca de estruturas 
adjacentes (oclusão intestinal, hidro-
nefrose) ou a doença tromboembólica 
causada pelo estado de hipercoagula-
ção promovido pelas doenças neoplá-
sicas.

CRITÉRIOS DE 
INOPERABILIDADE

Nos últimos anos têm surgido vá-
rias tentativas de criar um modelo pre-
ditivo da ressecabilidade do cancro do 
ovário. Foram desenvolvidos múltiplos 
sistemas de pontuação baseados nos 
valores de CA 125, ecografia, TC, RM, 
PET-TC, laparoscopia, capacidade fun-
cional, pontuação ASA, idade, comorbi-
lidades e classificação da FIGO.

O estadiamento da FIGO é usado 
para avaliar o envolvimento peritoneal 
de acordo com os achados na cirurgia. 
Contudo na doença avançada (IIIC e IV) 
há uma grande disparidade entre as 
doentes.

Todos os modelos preditivos de ci-
rurgia ótima no cancro do ovário têm 
pelo menos duas limitações. Primeiro, 
com o objetivo de diminuir o risco de 
classificar como irressecável alguns 
casos de doença potencialmente res-
secável, os estudos demonstraram ta-
xas elevadas (40-70%) de laparoto-
mias desnecessárias13,18. Segundo, 
quando os modelos preditivos basea-
dos na TC foram submetidos a valida-
ção externa, foram reportados valores 
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preditivos positivos baixos, sugerindo 
que a maioria das mulheres com pre-
visão de citorredução subótima pode-
riam atingir uma citorredução ótima19.

Ou seja, os modelos preditivos de-
vem ser usados com cautela. Não existe 
nenhum exame imagiológico ideal que 
permita a seleção precisa das mulheres 
para determinado tratamento. Na esco-
lha da terapêutica mais adequada, de-
vem ser consideradas nomeadamente 
as caraterísticas da doente, a biologia 
tumoral, as infraestruturas de apoio 
existentes, a capacidade cirúrgica e a 
experiência da equipa multidisciplinar20.

É condição essencial para uma ava-
liação pré-terapêutica adequada um 
relatório imagiológico que inclua uma 
avaliação detalhada de todas as loca-
lizações tumorais potencialmente não-
-ressecáveis (Quadro 1). Será mais im-
portante avaliar a localização e 
extensão da infiltração das metástases 
do que o seu tamanho9.

Quadro 1. Lesões sugestivas de cirurgia subótima

Lesões sugestivas de cirurgia subótima:

– Metástases no parênquima hepático.

– Tumor a envolver o duodeno ou uma porção significativa do pâncreas.

– Tumor a infiltrar os grandes vasos do tronco celíaco e ligamento hepatoduodenal e metástases 
posteriores ao sistema porta hepático.

– Envolvimento tumoral profundo da artéria mesentérica superior e raiz do mesentério.

– Infiltração difusa e confluente do estômago e intestino delgado, cuja resseção levaria a uma 
gastrectomia total ou ao síndrome de intestino curto.

– Metástases extra-abdominais não totalmente ressecáveis.

Durante algum tempo acreditou-
-se que os critérios para doença irres-
secável seriam a presença de ascite 
> 1.000 ml, lesão no baço com > 1 cm, 
doença no parênquima hepático > 1 cm, 
envolvimento do sistema porta hepático 
> 1 cm, doença diafragmática > 1 cm, 
carcinomatose > 1 cm ou adenopatia 
suprarrenal > 1 cm. Contudo verificou-
-se que, mesmo na presença de alguns 
destes fatores, era possível fazer uma 
cirurgia ótima na maioria das doentes 
(80% na presença de cinco fatores)21.

O primeiro sistema de pontuação 
proposto foi o Peritoneal Cancer Index 
(PCI) (Fig. 1). Era inicialmente usado 
para descrever a disseminação perito-
neal dos tumores gastrointestinais mas 
demonstrou também ser útil no cancro 
do ovário. Num estudo recente verifi-
cou-se que o PCI permite caracterizar 
a heterogeneidade do estádio III da 
FIGO e que poderá ser útil na avaliação 
do prognóstico da citorredução22.
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Baseando-se no atingimento perito-
neal e retroperitoneal do cancro do 
ovário, Eisenkop desenvolveu um siste-
ma de pontuação específico para o es-
tádio IIIC em que quanto mais elevada 
a pontuação menor a sobrevivência 
das doentes (Quadro 2). Contudo a rea-
lização de uma cirurgia ótima mostrou 
ser um fator preditivo mais forte da so-
brevivência do que a extensão da doen-
ça previamente à cirurgia23.

Quando a doença tumoral atinge 
múltiplos quadrantes do abdómen (> 4) 
há menor probabilidade de resseção 
tumoral completa, no entanto conse-
gue-se uma citorredução ótima em 
cerca de 40% dos casos. Os quadran-
tes associados a maior risco de resse-
ção tumoral incompleta são o epigas-
tro, região umbilical e flanco esquerdo. 
Não se verificou uma associação entre 
a taxa de resseção tumoral completa e 

a idade da doente, o valor de CA 125, a 
presença de ascite, a necessidade de 
resseção intestinal, o tempo de cirurgia 
ser > 180 min ou a histologia de carci-
noma não-papilar seroso24.

Mais recentemente, foi publicado 
por Fagotti um sistema de pontuação 
baseado nos achados da laparoscopia 
diagnóstica realizada previamente à 
laparotomia para prever a ressecabili-
dade. Os fatores, cada um correspon-
dendo a dois pontos, que poderiam 
prever uma cirurgia subótima são: a 
presença de omental cake, carcinoma-
tose peritoneal, carcinomatose diafrag-
mática, retração mesentérica, metásta-
ses hepáticas e infiltração do intestino 
e estômago25. Este modelo foi validado 
em 2008 num estudo prospetivo dos 
mesmos autores com uma taxa de 
precisão que variou de 77,3 a 100%. 
Verificou-se que um score ≥ 8 parece 

5

12
10

11 9
67

408

3

0 Central
1 Quadrante superior direito
2 Epigastro
3 Quadrante superior esquerdo
4 Flanco esquerdo
5 Quadrante inferior esquerdo
6 Pélvis
7 Quadrante inferior direito
8 Flanco direito
9 Jejuno superior
10 Jejuno inferior
11 Íleo superior
12  Íleo inferior

Pontuação do tamaño
da lesão
0 Sem tumor visível
1  Tumor com < 0,5 cm
2 Tumor com < 5,0 cm
3 Tumor com > 5,0 cm

21

Regiões Tamanho da lesão

PCI

Figura 1. PCI (adaptado de Lamp B, et al.).
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Quadro 2. Sistema de pontuação de Eisenkop

Região 
anatómica

0 1 2 3

Quadrante 
superior 
direito

Sem doença 
visível

Implantes 
metastáticos e/ou 
doença confluente 
envolvendo < 50% 
da superfície 
diafragmática

Implantes 
metastáticos e/ou 
doença confluente 
envolvendo > 50% 
da superfície 
diafragmática

Doença 
diafragmática 
com invasão 
muscular ou 
envolvimento 
contíguo do 
fígado, peritoneu 
adjacente ao  
rim direito e 
duodeno ou 
região porta

Quadrante 
superior 
esquerdo

Sem doença 
visível

Envolvimento do 
epíploon 
infracólico

Envolvimento do 
epíploon 
infracólico e do 
ligamento 
gastrocólico

Envolvimento do 
epíploon 
infracólico e do 
ligamento 
gastrocólico com 
atingimento 
contíguo do baço, 
estômago, cólon 
transverso, 
ângulo esplénico 
do cólon, 
diafragma ou 
superfície 
hepática

Pélvis Apenas doença 
anexial

Implantes 
metastáticos 
isolados no 
peritoneu pélvico 
e/ou anexos 
aderentes à 
parede pélvica

Doença extensa 
confluente 
aenvolver a 
superfície 
peritoneal pélvica, 
incluindo o fundo 
de saco, peritoneu 
vesical e/ou 
serosa 
retossigmóide

Doença volumosa 
envolvendo a 
maioria da pélvis, 
incluindo o fundo 
de saco e o cólon 
retossigmóide

Retroperitoneu Sem gânglios 
metastizados ou 
metástases 
microscópicas

Gânglios com 
metástases 
macroscópicas, o 
maior < 1 cm

Gânglios com 
metástases 
macroscópicas, o 
maior > 1 cm

Doença volumosa 
ganglionar 
retroperitoneal 
metastática

Abdómen 
central

Sem doença 
visível (excluindo 
epíploon, pélvis, 
diafragma e 
fígado)

< 50 implantes 
metastáticos

> 50 implantes 
metastáticos

Implantes 
metastáticos  
com doença 
volumosa a 
abranger o 
intestino e/ou o 
mesentério
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ser o mais adequado para para diferen-
ciar as doentes que não beneficiam de 
laparotomia, visto que a probabilidade 
de conseguir uma cirurgia ótima é pra-
ticamente nula e a taxa de laparotomia 
exploradora desnecessária é 40,5%18. 
Contudo, são necessários estudos mul-
ticêntricos para validar este modelo e 
poder sugerir a sua aplicação na prática 
clínica.

No entanto, na laparoscopia exis-
tem alguns «pontos cegos», ou seja, 
inacessíveis a uma correta avaliação 
por esta via. Neste contexto é útil usar 
exames imagiológicos para avaliar a 
presença de pequenas metástases no 
parênquima hepático ou esplénico, me-
tástases hepáticas centrais, implantes 
intraluminais no trato gastrointestinal 
e metástases pleurais17.

Numa revisão publicada pela Co-
chrane foi avaliada a utilidade da lapa-
roscopia no diagnóstico da ressecabili-
dade no cancro avançado do ovário e 
concluíram que esta é um teste pro-
missor mas que, pelos poucos estudos 
existentes, ainda não é possível tirar 
elações. Todos os estudos existentes 
concluíram que se a doença for consi-
derada irressecável na laparoscopia 
diagnóstica, nenhuma doente é preju-
dicada em termos de prognóstico por 
não realizar uma laparotomia. Contu-
do, quando a laparoscopia considera a 
doença ressecável, algumas doentes 
são submetidas a laparotomia desne-
cessariamente por posteriormente não 
se conseguir atingir uma citorredução 
ótima26.

Um outro tipo de sistema de pon-
tuação (Aletti) avalia a complexidade 
cirúrgica de acordo com os procedi-
mentos realizados e é útil na avalia-
ção da morbilidade do tratamento do 
cancro do ovário (Quadro 3). A classi-
ficação final será de complexidade 
baixa se ≤ 3, intermédia se 4-7 e alta 
se ≥ 827.

Num estudo comparativo dos mo-
delos verificou-se que há uma correla-
ção significativa entre eles e que os 
melhores a prever a ressecabilidade 
são o modelo de Fagotti e o PCI28.

Os critérios imagiológicos de irres-
secabilidade apresentados pela ESUR6 
e aceites nos Consensos Nacionais de 
Cancro Ginecológico da Sociedade Por-
tuguesa de Ginecologia de 2013 são os 
seguintes:

 – Doença retroperitoneal pré-sagrada.
 – Adenomegalias acima do hilo renal.
 – Invasão da parede abdominal.
 – Metástases hepáticas intraparen-
quimatosas e subcapsulares.

 – Implantes > 2 cm: diafragma, retro-
cavidade dos epíploons, hilo hepá-
tico, ligamento falciforme, fossa 
vesicular, ligamento gastro-hepáti-
co, gastroesplénico e raiz do me-
sentério.
Todos os modelos descritos ante-

riormente apenas se baseiam nos 
achados imagiológicos. Numa tentativa 
de aumentar a sua sensibilidade e es-
pecificidade foram incorporadas outras 
características associadas à doença, 
como por exemplo, o valor de CA 125 
e capacidade funcional do doente.
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Assim, num estudo prospetivo não-
-randomizado multicêntrico foi avalia-
da a capacidade da TC associada ao 
doseamento do CA 125 e à avaliação 
da capacidade funcional (idade e pon-
tuação ASA) na previsão do risco de 
cirurgia de citorredução primária subó-
tima (> 1 cm de doença residual) em 
casos de cancro avançado (III-IV) do 
ovário, trompa e peritoneu (Quadro 4). 
Obtiveram-se nove critérios preditivos 
de cirurgia subótima e foram analisa-
dos quais os mais preditivos de cirurgia 
subótima (por exemplo, a lesão no pe-
queno saco do peritoneu > 1 cm teve um 
OR: 4,61, enquanto a idade ≥ 60 anos 
teve OR: 1,32)4:

Nenhum dos modelos descritos an-
teriormente conseguiu gerar consenso 
entre os clínicos. Mesmo usando a ins-
peção direta da cavidade abdominal 
com recurso a laparoscopia, apenas foi 

Quadro 3. Sistema de pontuação de Aletti

Procedimento Pontos

Anexectomia bilateral 1

Omentectomia 1

Linfadenectomia pélvica 1

Linfadenectomia paraaórtica 1

Peritonectomia pélvica 1

Peritonectomia abdominal 1

Anastomose após 
retossigmoidectomia

3

Resseção do cólon 2

Resseção diafragmática 2

Esplenectomia 2

Resseção(ões) hepática(s) 2

Resseção do intestino delgado 1

Quadro 4. Previsão do risco de cirurgia de 
citorredução primária subótima

Critérios Pontos

ldade ≥ 60 anos 1

CA 125 ≥ 500 U/ml 1

ASA 3-4 3

Gânglios linfáticos 
retroperitoneais acima do hilo 
renal (incluindo os 
supradiafragmáticos) > 1 cm

1

Aderencias/espessamento difusos 
do intestino delgado 

1

Lesão periesplénica > 1 cm 2

Lesão no mesentério do intestino 
delgado > 1 cm 

2

Lesão na raiz da artéria 
mesentérica superior > 1 cm 

2

Lesão no pequeno saco do 
peritoneu > 1 cm 

4

Total da 
pontuação 

Taxa de cirurgia 
subótima

0  5%

1-2 10%

3-4 17%

5-6 34%

7-8 52%

≥ 9 74%
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obtida uma capacidade de previsão de 
cirurgia ótima de 75%29.

Qualquer que seja o algoritmo para 
determinar a ressecabilidade da doen-
ça, esta será sempre dependente do 
cirurgião. Assim, o fator mais impor-
tante para determinar o resultado de 
uma laparotomia exploradora por can-
cro do ovário é a experiência e empe-
nho do cirurgião havendo evidência 
que o prognóstico é mais favorável 
quando o estadiamento cirúrgico é fei-
to por um especialista em ginecologia 
oncológica30.
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Estadiamento e tratamento cirúrgico
Paulo Correia

ESTADIAMENTO 
O estadiamento do cancro do ovário 

é cirúrgico e baseia-se nos achados 
da laparotomia exploradora, segundo a 
classificação da Federação Internacio-
nal de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO)1 
(última revisão em Dezembro de 2014, 
Quadro 1). O estádio baseia-se nos 
achados macroscópicos da cirurgia e 
nos achados anátomo-patológicos das 
peças e biópsias obtidas no decurso da 
laparotomia2.

O estádio, definido como a extensão 
da doença aquando do diagnóstico, só 
deve estabelecer-se após a laparoto-
mia, a menos que haja contraindicação 
à cirurgia ou que a doença se conside-
re irressecável2. Nestes casos, assenta 
nos dados obtidos pela imagiologia, da-
dos da tomografia computorizada (TC) 
abdominopélvica, da radiografia ou TC 
torácica, e/ou da eventual laparoscopia 
com biópsias. O estudo citológico de 
eventual derrame pleural é obrigatório 
para o correto estadiamento.

A maioria das doentes, aproximada-
mente 75%, com carcinoma do ovário 

CAPÍTULO 9

encontram-se nos estádios avançados 
(III e IV) e as restantes, cerca de 25% 
das doentes, nos estádios iniciais (I e II).

Os sistemas de estadiamento são 
de extrema importância, pois permi-
tem a comparação entre estudos, e 
desta forma, a definição das melhores 
opções terapêuticas. Só com um esta-
diamento adequado é possível estabe-
lecer a melhor estratégia terapêutica a 
instituir a cada doente, em função do 
estádio da sua doença. 

TRATAMENTO CIRÚRGICO
O tratamento padrão atual do cancro 

do ovário consiste na cirurgia primária 
de máxima redução tumoral seguida, 
frequentemente, por quimioterapia 
combinada adjuvante.

A cirurgia é a terapêutica primária 
recomendada e deve ser realizada por 
médicos com treino em ginecologia on-
cológica, trabalhando em serviços dife-
renciados3. Na ausência de contrainidi-
cação cirúrgica e/ou de critérios de 
irressecabilidade tumoral, a laparoto-
mia exploradora constitui a abordagem 
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Quadro 1. Estadiamento FIGO 20141

Estádio Características Tumorais

I Tumor limitado aos ovários 
– IA Tumor limitado a um ovário; cápsula intacta; ausência de tumor na superfície ovárica; 

ausência de células malignas no líquido ascítico ou lavado peritoneal
– IB Tumor limitado a ambos os ovários; cápsula intacta; ausência de tumor na superfície 

ovárica; ausência de células malignas no líquido ascítico ou lavado peritoneal
– IC Tumor limitado a um ou a ambos os ovários com:
  IC1 Disseminação intra-operatória
  IC2 Rotura da cápsula antes da cirurgia ou tumor na superfície ovárica
  IC3 Presença de células neoplásicas no líquido ascítico ou no lavado peritoneal

II O tumor envolve um ou ambos os ovários com extensão pélvica (abaixo do limite 
superior da pélvis)

– IIA Extensão e/ou implantes no útero e/ou trompa e/ou ovários
– IIB Extensão a outras estruturas pélvicas

III O tumor interessa um ou ambos os ovários com metástases peritoneais confirmadas 
fora da pélvis e/ou metástases ganglionares retroperitoneais

– IIIA Metástases para gânglios retroperitoneais com ou sem envolvimento peritoneal 
microscópico para além da pélvis

– IIIA(i) Envolvimento apenas dos gânglios retroperitoneais (com confirmação cito ou 
histológica)

– IIIA(ii) Metástases > 10 mm
– IIIA2 Envolvimento peritoneal microscópico extra-pélvico com ou sem envolvimento dos 

gânglios retroperitoneais
– IIIB Metástases peritonais macroscópicas fora da pélvis ≤ 2 cm, com ou sem metástases 

nos gânglios retroperitoneais
– IIIC Metástases peritoneais macroscópicas fora da pélvis > 2 cm, com ou sem metástases 

nos gânglios retroperitoneais1

IV Metástases à distância (metástases peritoneais excluídas)
– IVA Derrame pleural com citologia positiva
– IVB Metástases para órgãos extra-abdominais (incluindo gânglios inguinais e gânglios 

extra-abdominais)2

1Inclui metástases na cápsula hepática e esplénica mas sem envolvimento parenquimatoso.
2Metástases parenquimatosas são estádio IVB.

inicial do cancro do ovário, sendo fun-
damental para o diagnóstico, estadia-
mento e tratamento. 

Metodologia
A cirurgia no tratamento do cancro do 

ovário começa por uma incisão mediana, 
infra, para e supraumbilical, permitindo 

o acesso ao abdómen superior e dia-
fragma. Procede-se à colheita de líqui-
do ascítico presente no fundo de saco 
de Douglas (FSD) para exame citoló-
gico ou em alternativa a citologia do 
lavado peritoneal com 300ml de soro 
fisiológico aquecido. Toda a cavidade 
peritoneal é explorada (inspeção e 
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palpação): diafragma, superfície hepá-
tica, goteiras parieto-cólicas, FSD e 
vesico-uterino, intestino em toda a sua 
extensão, raiz do mesentério e restan-
tes órgãos abdominais incluídos. Após 
esta exploração uma de duas situações 
se coloca:

Doença aparentemente 
limitada à pélvis

As massas tumorais aparentemen-
te confinadas ao/s ovário/s são remo-
vidas intactas e enviadas para estu-
do extemporâneo, se existem dúvidas 
quanto à sua natureza.

É realizada citologia das cúpulas 
diafragmáticas por raspagem ou, em 
alternativa, biópsia.

Todas as lesões suspeitas ou zonas 
de aderências são biopsadas. Biópsias 
múltiplas, em zonas aparentemente sãs, 
a nível do FSD, peritoneu vesical, goteiras 
parieto-cólicas, mesentério e mesocólon.

Sendo o grande epíploon (ou omen-
to) um dos locais mais frequentemente 
metastizados, a omentectomia infra-
-cólica é realizada por rotina.

Nos tumores mucinosos é obrigató-
ria a apendicectomia, sendo opcional 
nos restantes tipos histológicos. 

Deve realizar-se a linfadenectomia 
pélvica e para-aórtica sistemática, re-
movendo os gânglios obturadores, ilía-
cos internos, externos e primitivos, e 
aórticos, idealmente até às artérias 
renais. Deverão ser excisados, no míni-
mo, seis gânglios pélvicos de cada lado4. 
Apesar de não haver consenso quanto à 
eficácia da linfadenectomia sistemática 

na melhoria da sobrevivência ela deverá 
ser efetuada, porque permite a deteção 
de metástases ganglionares ocultas, e 
desta forma o correto estadiamento 
e tratamento complementar.

A cirurgia prossegue com a histe-
rectomia total com anexectomia bilate-
ral, se o(s) ovário(s) ainda não tiver(em) 
sido excisado(s). A remoção do útero é 
recomendada, pois pode estar coloni-
zado com células neoplásicas prove-
nientes da disseminação linfática. Po-
derão existir implantes tumorais na 
serosa uterina ou coexistir um tumor 
primitivo do endométrio. O útero é um 
orgão dispensável quando a fertilidade 
não está em causa. A sua remoção, 
que acarreta um risco mínimo, facilita 
a avaliação pélvica pós tratamento2. O 
anexo contralateral é removido porque 
podem existir metástases ocultas ou 
um carcinoma primitivo pode estar 
presente. Poderá existir um risco 
acrescido de desenvolvimento de car-
cinoma nesse ovário, especialmente 
nos tumores serosos.

No final da cirurgia deverá proce-
der-se à descrição minuciosa dos acha-
dos operatórios e da doença residual 
(localização e tamanho).

O estadiamento só é difinido após a 
realização do estudo anátomo-patoló-
gico. Quando o estadiamento cirúrgico 
é completo, incluindo biópsias múlti-
plas e linfadenectomia, os tumores cli-
nicamente classificados sofrem, numa 
grande percentagem de casos, um «up 
stage». De acordo com Soper, cerca de 
30% das doentes nos estádios inciais são 
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re-estadiadas em estádios mais avan-
çados após a linfadenectomia5.

Doença avançada
É aspirado o líquido ascítico e rea-

lizada a exploração de toda a cavidade 
peritoneal, através da inspeção e pal-
pação, de forma a avaliar a extensão 
da doença.

Prossegue-se com a cirurgia, sendo 
que a regra é a do máximo esforço ci-
rúrgico. Tipicamente são realizadas 
histerectomia total e anexectomia bila-
teral, omentectomia total e remoção 
da doença metastática das superfícies 
peritoneais. As resseções intestinais 
são justificadas, se detetada lesão es-
tenosante/oclusiva ou se a doença re-
sidual for ausente ou mínima no final 
da intervenção. 

Segundo a meta-análise de Kim, in-
cluindo nove estudos, dois randomi-
zados e sete observacionais, publica-
da em 2010, contando com 21.919 
doentes, a linfadenectomia sistemáti-
ca parece contribuir para melhorar a 
sobrevivência das doentes nos está-
dios avançados (III e IV), ao diminuir a 
quimioresistência dos gânglios com 
metástases ocultas6. Apesar disso, a 
linfadenectomia pélvica e para-aórtica 
nos estádios avançados só é justificada 
se tecnicamente exequível e se, no fi-
nal da cirurgia, a doença residual for 
ausente. Caso contrário é preferível a 
excisão apenas das adenopatias volu-
mosas ou a abstenção cirúrgica7,8. 

Mesmo na presença de doença dis-
seminada, onde uma cirurgia de redução 

ótima se considere inexequível é, habi-
tualmente, possível e desejável remo-
ver o tumor primitivo e/ou o «omental 
cake» – massa tumoral em que está 
transformado o epíploon.

Nos casos em que a doença é con-
siderada irressecável, são apenas efe-
tuadas biópsias e encerrado o abdómen. 

Também nos casos de doença avan-
çada, se deverá proceder à descrição 
minuciosa dos achados operatórios e da 
doença residual (localização e tamanho).

Modalidades cirúrgicas no 
tratamento do cancro do ovário

Existem várias modalidades cirúrgi-
cas no tratamento do cancro do ovário 
(Quadro 2)

primária

Cirurgia de máxima  
redução tumoral

A cirurgia primária tem por objetivo 
o estadiamento correto da doença e a 
realização da máxima redução tumoral 

Quadro 2. Modalidades cirúrgicas no 
tratamento do cancro do ovário

Cirurgia primária
– Cirurgia máxima redução tumoral
– Cirurgia radical
– Cirurgia conservadora

Cirurgia secundária
– Cirurgia de intervalo
– Ciurgia de second-look
– Cirurgia de redução tumoral  

(ou da recorrência)
– Cirurgia paliativa
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(cirurgia citorredutora), de modo a re-
mover a totalidade do tumor primitivo 
e, se possível, todas as lesões metas-
táticas. Se esta excisão não é possivel, 
então o objetivo é reduzir a massa tu-
moral o mais possível. Robert, na sua 
meta-análise, conclui que por cada 
aumento de 10% na redução tumoral 
consegue-se um aumento de 5,5% na 
sobrevivência9.

A definição de citorredução ótima 
tem vindo a sofrer modificações: tradi-
cionalmente correspondia a cirurgias 
em que as lesões residuais eram infe-
riores a 1 cm, atualmente a citorredu-
ção ótima implica ausência de lesões 
residuais visíveis no final da cirurgia. 
A presença de doença residual após a 
cirurgia constitui um dos mais impor-
tantes fatores de prognóstico nas 
doentes com cancro do ovário em es-
tádios avançados.

A cirurgia de citorredução tumoral 
constitui, assim, o elemento principal 
no tratamento do cancro do ovário.Vá-
rios ensaios clínicos demonstraram o 
benefício da citorredução ótima no que 
concerne a resposta à quimioterapia 
adjuvante, intervalo livre de doença e 
sobrevivência global9.

A ressecabilidade das massas tu-
morais está dependente da sua locali-
zação, do performance status da doente 
e da capacidade técnica do cirurgião. 

A cirurgia citorredutora deverá ser 
realizada sempre que possível por vá-
rias razões: benefícios na sintomato-
logia, melhor resposta à quimioterapia 
e melhor competência imunitária. A 

ascite e os sintomas como náuseas e 
enfartamento são habitualmente ate-
nuados com a remoção tumoral. Tanto 
os tumores volumosos, com irrigação 
sanguínea relativamente insuficiente 
nas suas porções centrais, como as 
áreas tumorais de crescimento celular 
reduzido, ou mesmo em repouso, pre-
sentes nas grandes massas tumorais, 
são insensíveis às drogas citotóxicas. 
Nos tumores residuais pequenos e bem 
perfundidos, com acelerado crescimen-
to celular, a difusão de agentes citos-
táticos é maior, o que contribui para o 
aumento da sua eficácia. Nas grandes 
massas tumorais são produzidos fato-
res imunossupressores que bloqueiam 
as respostas imunitárias ao inibirem, 
nomeadamente, a atividade dos linfó-
citos T citotóxicos. A citorredução pode, 
pois, aumentar a competência imunitá-
ria. A remoção de grandes tumores 
reduz também a probabilidade de de-
senvolvimento de clones celulares, re-
sistentes às drogas citotóxicas como 
resultado de mutações espontâneas. 
Aliás, tumores com reduzidas dimen-
sões requerem um menor número de 
ciclos de quimioterapia, diminuindo, 
deste modo, a possibilidade de resis-
tência às drogas citotóxicas2.

Cirurgia radical
A cirurgia radical usada no cancro 

avançado do ovário com dissemina-
ção extensa, tem por objetivo aumen-
tar a taxa de redução tumoral ótima. 
Para tanto, podem ser realizadas 
histerectomia tipo (Piver) 1, 2 ou 3, 
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omentectomia total e esplenectomia, 
peritonectomia (diafragma incluído), 
recessões intestinais e eventualmente 
exenterações pélvicas e hepatectomia 
segmentar. Contudo, não existem estu-
dos que demonstrem maior sobrevi-
vência das doentes submetidas a cirur-
gia radical ou ultra-radical. Além do 
mais, a morbilidade é maior e a quali-
dade de vida tende a piorar com esta 
cirurgia agressiva2,4.

Cirurgia conservadora 
A cirurgia conservadora consiste na 

preservação do ovário contralateral e/
ou útero com o objetivo de preservar a 
fertilidade. É realizada laparotomia ex-
ploradora com anexectomia unilateral 
e estadiamento completo. Se o ovário 
contralateral for macroscopicamente 
normal com ecografia pélvica (preferen-
cialmente transvaginal) prévia à cirurgia 
também normal, não deverá ser efetua-
da biópsia do ovário contralateral4. 

Se estivermos na presença de um 
carcinoma tipo endometrióide, associar 
também biópsia do endométrio.

A cirurgia conservadora pode ser 
considerada nos tumores borderline e 
nos estádios precoces em determina-
das circunstâncias10:

 – Desejo forte de preservar a fertili-
dade, idade inferior a 40 anos, infor-
mação completa à doente sobre o 
prognóstico oncológico e obstétrico.

 – Ausência de história de cancro he-
reditário do ovário.

 – Condições para vigilância adequada 
após a cirurgia.

 – Estádios IA G1/G2, IC1 G1 unilateral 
(apenas os casos de disseminação 
intra-operatória).

 – Exclusão de G3, incluindo células 
claras, estádio I bilateral ou supe-
rior ao estádio I.

 – Nos casos em que o diagnóstico é 
efetuado a posteriori, o re-estadia-
mento é obrigatório, com revisão do 
diagnóstico efetuada por patologis-
ta com experiência em patologia 
ginecológica oncológica.

 – Deve ser completada a cirurgia após 
os 40 anos e/ou planeamento fami-
liar cumprido.

Notas: 
 – Nas situações de estádio I com con-
traindicação para cirurgia conser-
vadora (IA G3, IB, IC2 e IC3), pode 
ser equacionada a preservação ute-
rina; não há, no entanto, dados se-
guros sobre esta atitude.

 – Mantém-se o risco de recidiva (bai-
xo), mas considera-se que o tipo de 
cirurgia não é fator independente 
de prognóstico.

 – O alargamento do leque de indica-
ções para cirurgia conservadora, 
recorrendo a quimioterapia adju-
vante, é uma prática desaconse-
lhável.

secunDária

A cirurgia secundária é definida 
como a cirurgia que é realizada algum 
tempo após a conclusão do tratamento 
primário inicial. Neste capítulo abor-
dar-se-á apenas a cirurgia de intervalo 
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e a de second-look, ficando as restantes 
para o capítulo seguinte.

Cirurgia de intervalo
A cirurgia de citorredução de inter-

valo, também conhecida por cirurgia de 
intervalo, deve obedecer aos mesmos 
princípios que a cirurgia primária. É 
realizada após resposta à quimiotera-
pia neoadjuvante (habitualmente três 
ciclos, será abordada no capítulo 12) 
ou em doentes que efetuaram quimio-
terapia após uma cirurgia primária de 
redução tumoral incompleta, pela ex-
tensão ou localização da doença ou por 
impreparação do cirurgião. Sempre que 
existam dúvidas quanto à qualidade 
da cirurgia primária deverá realizar-se 
a cirurgia de intervalo.

A cirurgia de intervalo não é neces-
sária se os exames complementares 
mostrarem a impossibilidade de resse-
ção tumoral. 

Cirurgia de second-look
A cirurgia de second-look, realizada 

por laparotomia ou laparoscopia, está 
indicada em doentes com resposta clí-
nica completa ao tratamento cirúrgico 
primário e quimioterapia adjuvante, ex-
clusivamente no contexto de ensaios 
clínicos, visto que não contribui para o 
aumento da sobrevivência.

Múltiplas biópsias são obtidas em 
lesões suspeitas, locais sede de tumor 
previamente conhecido e em zonas 
aparentemente sãs. O seu objetivo é o 
de melhor definir o estado da doença 
tumoral.

Laparoscopia no cancro  
do ovário

A abordagem laparoscópica do can-
cro do ovário só deve ser efetuada por 
equipas com treino em cirurgia gine-
cológica oncológica e em situações 
selecionadas, sendo aplicados os mes-
mos princípios da cirurgia aberta. 

A sua utilidade tem sido demons-
trada em vários estudos, nomeada-
mente:

 – Nos estádios precoces, permite 
confirmar o diagnóstico e o trata-
mento sem compromisso da sobre-
vivência11.

 – Nos estádios avançados, permite a 
exploração da cavidade abdómi-
no-pélvica, avaliando a extensão e 
ressecabilidade da doença, possi-
bilitando a obtenção de biópsias e 
a seleção das doentes com indicação 
para quimioterapia neoadjuvante; 
não atrasa o início do tratamento 
com citotóxicos, dado ser de recu-
peração rápida.

 – Na reavaliação, permite o despiste 
de recorrência.
Alguns estudos revelam também 

ser possivel a citorredução tumoral em 
casos selecionados de cancro avança-
do do ovário12.

Apesar dos avanços da laparosco-
pia no tratamento do cancro do ová-
rio, ela continua associada a alguns 
problemas, tais como a dissemina-
ção da doença devido ao pneumope-
ritoneu e a metastização nas portas 
de entrada (mas de acordo com os 
estudos publicados, não interferem 
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com a sobrevivência das doentes), a 
possibilidade de rotura intra-operatória 
do tumor, a recessão ser incompleta ou 
inadequada, a dificuldade na extração 
de massas de grande volume e o tem-
po cirúrgico longo.
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Cirurgia da recorrência e paliativa
Cristina Frutuoso

Por definição, na recidiva de cancro 
do ovário, a cirurgia pode ser feita com 
o objetivo de obter resseção completa 
de todo o tumor macroscópico, na ex-
petativa de melhorar a sobrevida; re-
mover o tumor resistente à quimiotera-
pia ou ter intuito paliativo, em doentes 
com sintomas decorrentes da progres-
são da doença, com o objetivo de aliviar 
sintomas e não de prolongar a sobre-
vida global (SG)1.

Estima-se que 20 a 30% dos carci-
nomas do ovário nos estádios iniciais e 
50 a 70% nos estádios avançados, ve-
nham a ter recidiva1. A abordagem te-
rapêutica do cancro do ovário recidiva-
do (COR) depende fundamentalmente do 
tempo decorrido desde o fim do trata-
mento adjuvante até à recidiva. A 
maioria dos casos de recidiva são tra-
tados com quimioterapia; alguns casos 
selecionados podem beneficiar com 
tratamento cirúrgico. Estima-se que a 
abordagem cirúrgica seja possível em 
aproximadamente 20% das recidivas2.

Os defensores da cirurgia da recor-
rência advogam a possibilidade de obter 

CAPÍTULO 10

melhoria da SG; os opositores argumen-
tam com os longos períodos de interna-
mento decorrentes das complicações 
pós-operatórias e consequente atraso 
no início da quimioterapia, que é sempre 
recomendada, com ou sem cirurgia.

Em 2010, na quarta conferencia de 
consenso sobre cancro do ovário que 
decorreu em Vancouver, ficou escrito 
que a cirurgia poderia estar indicada em 
doentes selecionados e que poderia tra-
zer benefícios se resultasse em resse-
ção completa3. A European Society for 
Medical Oncology (ESMO), em 2013, 
deixou registado que permanecia con-
troversa a cirurgia de citorredução na 
recidiva do cancro do ovário e que esta 
atitude não devia ser considerada pa-
drão, dado que faltam ainda estudos 
randomizados prospetivos que validem 
esta abordagem4.

Assim, enquanto se aguardam os 
resultados destes ensaios, permane-
cem dúvidas sobre se a cirurgia do COR 
melhora a sobrevida e como selecionar 
os doentes que beneficiem com a rea-
lização desta cirurgia. É consensual que 
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Figura 1. Curvas de SG por doença residual após cirurgia da recidiva (DESKTOP I).

o objetivo deve ser a cirurgia de resse-
ção total, ausência de doença macros-
cópica visível (RO), por ser a que se as-
socia a melhoria significativa da SG (Fig. 
1)2,3,5. Neste capítulo abordam-se estes 
aspectos que permanecem em debate.

O TRATAMENTO CIRÚRGICO  
DA RECORRÊNCIA DO CANCRO 
DO OVÁRIO MODIFICA  
A SOBREVIDA GLOBAL?

Há várias séries publicadas que 
mostram SG de 20 a 63 meses nas 
doentes com recorrência platina sensí-
vel submetidas a cirurgia de resseção 
completa, o que mostra um ganho de 

sobrevida quando paralelamente com-
paradas com doentes com tratamento 
exclusivo por quimioterapia6. Existem 
no entanto, limitações nestas publica-
ções porque são retrospetivas, o núme-
ro de casos é habitualmente inferior a 
100 e não são multicêntricas. Por outro 
lado, os resultados do ensaio OCEANS, 
em que se associou um agente antian-
giogénico, bevacizumab, a quimiotera-
pia com derivados da platina, permitiu 
sobrevidas de 33 a 35 meses após a 
recidiva7. É habitualmente aceite que 
mesmo nos casos em que se procede a 
cirurgia, há necessidade de completar o 
tratamento com quimioterapia após 
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cirurgia. Há que refletir sobre se o índice 
terapêutico desta associação é ou não 
superior ao da quimioterapia isolada. 

Estão em curso dois ensaios rando-
mizados prospetivos para dar resposta 
a esta questão. O DESKTOP III, do grupo 
europeu Arbeitsgemeinschaft Gynako-
logische Onkologie (AGO), compara a 
quimioterapia isolada versus quimiote-
rapia após cirurgia, em doentes selecio-
nados pelo score que o grupo definiu. O 
GOG 213, National Cancer Institute (NCI), 
dos EUA, randomiza as doentes candi-
datas a cirurgia, de acordo com opinião 
do cirurgião, em cirurgia e quimiotera-
pia versus só quimioterapia, sendo que 
a quimioterapia tem ainda dois ramos, 
com e sem bevacizumab8. Aguardam-
-se os resultados.

COMO SE IDENTIFICAM  
OS DOENTES COM CANCRO  
DO OVÁRIO RECIDIVADO  
QUE PODEM BENEFICIAR  
COM A CIRURGIA?

São habitualmente apontados como 
preditivos da evolução clinica após ci-
rurgia do COR, os seguintes fatores: 
tempo decorrido desde o fim do trata-
mento adjuvante, a extensão da doença 
após a primeira cirurgia, a extensão da 
doença na data da recorrência, o volu-
me de ascite, sensibilidade à platina, 
experiência do cirurgião, quimioterapia 
subsequente à cirurgia, entre outros. 

O estudo DESKTOP III de 2006, foi um 
trabalho exploratório feito pela análise 
retrospetiva de registos hospitalares. 
Envolveu as 25 instituições membros 

da AGO-OC. Foram avaliados 267 ca-
sos, de 2000 a 2003, de doentes sub-
metidas a cirurgia por COR. Neste es-
tudo retrospetivo, a cirurgia completa 
associou-se a melhoria significativa da 
SG (media 45,2 vs. 19,7 meses; HR: 3,71; 
IC 95%: 2,27-6,05; p < 0,0001). As va-
riáveis associadas a resseção completa 
foram: performance status (PS) Eastern 
Cooperative Oncology Group (ECOG) 0 
vs. > 0; p < 0,001), estádio inicial da 
FIGO (FIGO I/II vs. III/ IV, p = 0,036), tu-
mor residual depois da cirurgia primá-
ria (R0 vs. > R0, p < 0,001), ausência 
de ascite > 500 ml (p < 0,001). Foi acei-
te que haveria ressecabilidade total se 
estivessem presentes três ou mais fa-
tores. A combinação de PS 0, estádio 
da FIGO inicial à data do diagnóstico, 
primeira cirurgia sem tumor residual e 
ausência de ascite identificaram 79% dos 
doentes passíveis de resseção completa. 

Posteriormente, foi feito outro estu-
do AGO DESKTOP II, prospetivo multi-
cêntrico, com o objetivo de validar este 
score, em doentes com COR platina sen-
sível. No DESKTOP II, a ressecabilidade 
era tida como possível se se verificasse 
a coexistência dos três fatores (bom PS, 
doença residual 0 após primeira cirurgia 
e ascite < 500 cc). Neste ensaio, o score 
foi validado: dois em cada três doentes 
propostas para cirurgia da recidiva, tive-
ram resseção completa (Quadro 1).

Foi feito outro trabalho prospetivo, 
numa única instituição, no departamen-
to de ginecologia Charite, University Me-
dical Center em Berlim, entre 10/2000 
e 12/2008, com análise sistemática da 
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Quadro 1. AGO score

Resseção completa na 1.o cirurgia ou estadio I/II

Ausência de ascite

PS ECOG 0

Quadro 2. Score International Collaborative Cohort

Score

Fator de impacto 0 0,8 1,5 1,8 2,4 3,0

FIGO I/II III/IV

Doença residual cir primária 0 > 0

ILD (meses) ≤ 16 > 16

PS – ECOG 0-1 2-3

CA 125 na recidiva ≥ 105

Ascite Ausente Presente

platina sensível tiveram efeito protetor 
da evolução pós-operatória.

Outra análise internacional multicên-
trica (International Collaborative Cohort 
Score – ICCS) que incluiu 1.100 doentes, 
permitiu elaborar outro score com va-
lor preditivo para resseção completa 
(Quadro 2). Ao contrário do score AGO, 
no qual os 3 fatores têm de estar pre-
sentes para ser positivo, neste outro 
score, a cada fator pode ser atribuída 
pontuação de zero a três. A soma > 4,7 
indicava alto risco de resseção incom-
pleta. Assim, baixo risco, com um sco-
re ≤ 4,7, estima-se resseção completa 
em 53,4%; alto risco, score > 4,7, esti-
ma-se resseção completa em 20,1%9.

Nenhum dos dois scores apresenta-
dos tem em consideração os exames 
de imagem. 

No DESKTOP II, a avaliação imagio-
lógica pré-operatória não foi uniforme 
– TC, RM, PET-CT. Os autores referem 
que mais de 50% dos doentes tinham 
maior extensão de doença do que era 

extensão do tumor e dos procedimen-
tos cirúrgicos realizados. Neste traba-
lho, 53% das doentes tinham tumor 
nos quatro quadrantes do abdómen, 
com carcinomatose predominante-
mente difusa com pequenos nódulos 
aderentes ao peritoneu, 47,5% tinham 
ascite e não obstante, conseguiu-se 
uma taxa de cirurgia R0 de 53,8%. Este 
trabalho foi congruente com os resul-
tados do DESKTOP II. O tumor residual 
após a primeira cirurgia correlacionou-
-se com a eficácia da resseção na ci-
rurgia da recidiva. Em análise multiva-
riada, a ausência de doença residual 
macroscópica, a ausência de ascite, 
estádio inicial da doença ≤ II e doença 
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esperado pela imagem e que 25% ti-
nham menor extensão de doença; estes 
dados demonstram, segundo os autores, 
a baixa acuidade da imagem pré-ope-
ratória na avaliação da disseminação 
da doença. Por outro lado, os autores 
referem que mesmo a laparoscopia é 
deficiente na avaliação da ressecabili-
dade dado que o que caracteriza a ci-
rurgia da recidiva é a extensa adesioli-
sis e a completa avaliação da cavidade 
abdominal, nem sempre possível pela 
laparoscopia, não sendo neglicenciável 
o risco de lesão do intestino. 

Os autores do DESKTOPII salientam, 
no entanto, que o score AGO tem valor 
preditivo para resseção completa e não 
de inoperabilidade, pelo que um score 
negativo não deve excluir os doentes da 
cirurgia6. Este score deve ser aplicado 
às doentes que se pensa serem passí-
veis de tratamento cirúrgico depois de 
avaliadas por cirurgião experiente e 
pelo anestesista; o cirurgião terá em 
consideração os exames de imagem1.

EXTENSÃO DA DOENÇA
Sehouli, et al., avaliaram a extensão 

e distribuição da doença no abdómen 
na recidiva; concluiram que não havia 
impacto na SG desde que a resseção 
fosse RO10.

É clássico conceito de que a carcino-
matose contraindica a cirurgia da recor-
rência, quer por ser considerado fator de 
mau prognóstico, quer por ter valor pre-
ditivo negativo para a ressecabilidade. 
Numa análise exploratória do DESKTOP 
I, verificou-se que as doentes com 

carcinomatose que foram submeti-
das a cirurgia (n = 125), em análise 
univariada, tinham pior prognóstico 
(p < 0,001) e taxas de cirurgia comple-
ta mais baixas (26 e 74%, p < 0,0001). 
No entanto, as doentes com carcino-
matose submetidas a cirurgia completa 
tiveram SG aos 5 anos de 77%, o que foi 
semelhante à SG das doentes com ci-
rurgia completa sem carcinomatose 
(81%, p = 86%)11. 

EXTENSÃO DA CIRURGIA.  
SÓ A CIRURGIA R0 INTERESSA?

É globalmente aceite que a cirurgia 
R0 na recorrência é o principal deter-
minante da SG (Fig. 1). No entanto, Ja-
lid Sehouli, também do grupo AGO, 
aponta uma tendência para melhoria 
da SG em função do volume de tumor 
residual, isto é, mesmo com cirurgia 
subótima (Quadro 3)10. Recomenda que, 
nas doentes para as quais se propõe 
laparotomia, por exemplo por oclusão 
intestinal, se deva fazer o máximo es-
forço de redução tumoral.

Numa revisão Cochrane de 2013, 
baseada em 9 estudos não randomiza-
dos, concluiu-se que a citorredução 
completa, sem doença residual visível, 
se associa à melhoria da SG. Evidência 
indireta, suporta a ideia de que, se a 
cirurgia R0 não for possível, o objetivo 
deve ser o de máximo esforço, com vis-
ta a obtenção de nódulos de 0,5 a 1 cm. 
Os riscos da cirurgia devem ser consi-
derados caso a caso12.

Nos trabalhos publicados, verifi-
ca-se que a abordagem cirúrgica da 
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Quadro 3. SG após cirurgia da recorrência em função da taxa de redução tumoral

Tx redução Impacto na SG (P)

0 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

0 – 0,25 0,36 0,03 < 0,001 < 0,001

1/5 0,25 – 0,72 0,67 0,97 0,04

2/5 0,36 0,72 – 0,24 0,03 < 0,001

3/5 0,036 0,67 0,24 – 0,85 < 0,001

4/5 < 0,001 0,97 0,033 0,85 – < 0,001

5/5 < 0,001 0,04 0,001 0,001 < 0,001 –

Adaptado de Harter P, et al.5.

recorrência é feita com intenção de 
máximo esforço e obtenção de cirurgia 
R0, para o que se realizam cirurgias de 
agressividade paralela à da cirurgia 
primária (Quadro 4)5. São procedimen-
tos comuns a resseção intestinal, remo-
ção do epíploon restante, esplenectomia 
com pancreatectomia distal, excisão de 
adenomegalias paraaórticas e pélvicas, 
resseção parcial de outros órgãos (be-
xiga, fígado ediafragma). As taxas de 
morbimortalidade são semelhantes às 
da cirurgia primária (Quadro 5)5. 

IMPORTÂNCIA DO INTERVALO 
LIVRE DE DOENÇA

Reúne consenso a ideia de que a ci-
rurgia da recorrência não se faz na 
doença platina resistente. As séries 
existentes neste grupo de doentes são 
pequenas e incluem doentes com doen-
ça persistente e primariamente progres-
siva1,10. Assim, nas doentes com doença 
platina resistente não se faz cirurgia 
com o objetivo de prolongar a sobrevida.

O ensaio DESKTOP III, cujo objetivo 
é avaliar o impacto da cirurgia comple-
ta sobre a sobrevida, randomiza as 
doentes em 2 grupos, 6 a 12 meses e 
ILD superior a 12 meses. No trabalho 
de RY Zang, já citado, teve valor predi-
tivo positivo na SG a recidiva depois 
dos 23 meses9. Hacker, et al., num ar-
tigo de revisão 2004, referem que 
maior intervalo livre de doença se as-
socia a maior impacto na SG, sobretu-
do depois dos 24 meses13.

CIRURGIA PALIATIVA
Além da cirurgia da recidiva feita 

com intenção de melhorar a SG, pode 
haver indicação para cirurgia, com in-
tuito paliativo, para aliviar sintomas.

Na recidiva do cancro do ovário é 
frequente a obstrução intestinal, seja 
por bloqueio mecânico seja por ileus 
secundário à carcinomatose.

Não se recomenda a intervenção 
cirúrgica se a esperança de vida é inferior 
a 2 meses14. Nas doentes em que se 
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Quadro 4. Características da cirurgia

Detalhes da cirurgia, média
– Duração, min
– Perda de sangue, ml

240 (37-810)
350 (0-8000)

Procedimentos
– Histerectomia
– Ooforectomia
– Omentectomia
– Linfadenectomia
 • Pélvica
 • Paraaórtica
 • Outra
– Peritonectomia
 • Pélvica
 • Goteiras
 • Diafragma
– Resseção gastro-intestinal
 • Delgado
 • Cólon
 • Estômago
– Colostomia 
 • Permanente
 • Transitória
– N.o anastomoses
 • 1
 • 2
 • 4
– Esplenectomia
– Hepatectomia parcial
– Pancreatectomia parcial
– Nefrectomia
– Resseção parcial úreter
– Pleurectomia
–  Ligamento hepatoduodenal/ 

retrocavidade epíploon
– Colecistectomia
Resultados da cirurgia, n (%)
– Tumor residual (mm)
 • 0
 • 1-10
 • > 10
Causas da cirurgia completa
– Localização doença
– PS (idade, comorbilidade, etc.)
– Morbilidade per-operatória
– Recusa de estoma

5 (4)
8 (6)

28 (22)

35 (27)
40 (31)
10 (8)

35 (27)
26 (20)
28 (22)

19 (15)
29 (30)

3 (2)

10 (8)
2 (2)

27 (21)
14 (11)

2 (2)
16 (12)
11 (9)
23 (2)

1 (1)
10 (8)

2 (2)

7 (5)
5 (4)

98 (76)
13 (10)
18 (14)

25 (19)
2 (2)
1 (1)
2 (2)

Quadro 5. Morbimortalidade pós-operatória

N (%)

Cuidados intensivos
– N.o dias
Transfusão glóbulos vermelhos
Pelo menos uma complicação
Infeções com tom de antibiótico
– Urinária
– Peritonite
– Pneumonia
– Outra
Segunda laparotomia
– Causa intestinal
– Abcesso/infeção
– Hemorragia
– Fístula
Trombose
Embolia
Outras complicações severas
Mortalidade (60 d)

67 (52)
2 (1-20)

55 (44)
42 (33)
31 (24)
14 (11)
10 (8)

4 (3)
7 (5)

6 (5)
3 (2)
3 (2)
2 (2)
3 (2)
4 (3)

10 (8)
1 (0,8)

prevê maior esperança de vida, os fato-
res a ter em conta são a idade, estado 
nutricional e ausência e ascite rapida-
mente recorrente16.

Em muitos casos a obstrução pode 
ser resolvida de forma conservadora 
com hidratação, reposição hidroeletro-
lítica e, eventualmente, suporte com 
alimentação parenteral. No cancro do 
ovário é frequente existirem múltiplos 
pontos de obstrução, que acontecem 
predominantemente no intestino del-
gado (50%). A resseção de múltiplos 
segmentos não está recomendada; o 
bypass intestinal tem menor morbili-
dade ainda que raramente seja exequí-
vel. Pode ser feita gastrostomia, no-
meadamente por via percutânea14,15.

A cirurgia por quadro obstrutivo no 
COR tem altas taxas de morbilidade e 
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de mortalidade, 30 e 10% respetiva-
mente; acarreta risco de síndroma do 
intestino curto e de necessidade de 
alimentação parenteral total para toda 
a vida16. A intervenção cirúrgica nos 
casos obstrutivos tem de ser pondera-
da caso a caso.

Os sintomas urinários são também 
causa frequente de dor. Nas doentes 
para as quais não há uma opção tera-
pêutica válida, deve haver prudência na 
decisão de intervir, sobretudo se está 
em causa a colocação de nefrostomias.

CONCLUSÃO
Parece haver lugar para a cirurgia da 

recidiva em casos selecionados de doen-
ça platina sensível. Na ausência de estu-
dos randomizados permanence a dúvida 
sobre se os benefícios reportados na 
SG se devem ao esforço cirúrgico ou à 
biologia tumoral. O objetivo deve ser a 
cirurgia completa, sem doença residual 
macroscópica. 

A cirurgia com intuito paliativo é 
decidida caso a caso.
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Tratamento adjuvante  
do cancro do ovário
Teresa Carvalho Tavares e Isabel Pazos

ESTADOS INICIAIS
Um avanço importante para perce-

ber o comportamento do cancro do ová-
rio nos estádios iniciais tem sido a iden-
tificação dos fatores prognóstico, os 
quais vão predizer que doentes apre-
sentem um elevado risco de recorrên-
cia. Perante os estudos existentes po-
deremos dizer que serão os seguintes:

 – Realização ou não de uma cirurgia 
completa, sendo esta, por si mesma, 
um fator de prognóstico favorável 
nos estádios I1.

 – São vários os estudos retrospeti-
vos que demonstram o valor prog-
nóstico de alguns subtipos histoló-
gicos no carcinoma inicial do ovário. 
A variedade de células claras im-
plica um pior prognóstico especial-
mente nos estádios iniciais2. Para 
efeitos de decisão terapêutica é 
necessário que exista em 25% da 
celularidade do tumor3.

 – Todos os estudos existentes chega-
ram a conclusão que o grau de dife-
renciação 3, indiferenciados, apre-
sentam prognóstico desfavorável4.

CAPÍTULO 11

 – A rotura da cápsula durante o ato 
operatório não modifica o prognós-
tico, embora a rotura antes do ato 
operatório esteja relacionada com 
aderências às estruturas vizinhas 
e/ou com implantes tumorais o que 
lhe confere pior prognóstico5.

 – Presença de líquido ascítico com 
citologia positiva inicialmente pare-
cia relacionar-se com pior prognós-
tico6 embora as novas guidelines 
não atribuam esse papel.
Tendo em conta estes parâmetros 

podemos dividir o cancro do ovário em:
 – Baixo risco: cirurgias ótimas IA,IB, 
grau I e tumores borderline está-
dios I e II.

 – Alto risco: grau III, células claras, 
ascite superior 250 ml e presença 
de aderências.

 – Risco intermédio: infiltração da cáp-
sula tumoral, cápsula rota nos está-
dio I grau I e II, ou estádios IIA grau 
I e II e em ausência de alto risco.
A escolha do tratamento para doen-

tes com cancro do ovário em estádio 
inicial depende dos fatores prognóstico. 
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Os estudos iniciais na década dos anos 
90 não tiveram em conta os fatores 
prognóstico e a extensão da doença 
não estava corretamente realizada por 
falta de adequada cirurgia de estadia-
mento o que levaria, junto com os tu-
mores borderline incluídos, a um envie-
samento dos resultados.

A utilização da quimioterapia adju-
vante nos estádios iniciais tem em con-
ta a demonstração da eficácia desse 
tratamento. O Cisplatino era conside-
rado o fármaco mais ativo para o car-
cinoma do ovário7. Os regimes de com-
binação com platinos têm demonstrado 
eficácia em termos de taxa de respos-
ta na doença avançada entre 50-90%8 
pelo que foram incorporadas como te-
rapêutica adjuvante para prevenção da 
recorrência da doença.

Após os resultados publicados por 
Bolis e Tropé, nos anos 1995 e 2000, que 
demonstraram a não existência de bene-
ficio na quimioterapia adjuvante, Vergo-
te, et al., reportaram pela primeira vez 
um beneficio estatisticamente signifi-
cativo da quimioterapia adjuvante no 
grupo de doentes com cancro de ovário 
nos estádios iniciais IA e IIA9,10. Acima 
de tudo, foi explicado pelo elevado nú-
mero de doentes recrutados para este 
ensaio, uma vez que os anteriores es-
tudos falharam por falta de recruta-
mento.

Trimbos, et al., em 200311, avaliaram 
em conjunto o estudo ACTION (Adjuvant 
ChemoTherapy In Ovarian Neoplasm) 
da EORT com 925 doentes e o ICON-1 
(International Collaborative Ovarian 

Neoplasm) com 477 no período de 
1990 a 2000, sendo o objetivo primário 
a sobrevivência livre de doença. Com-
parou 465 doentes que receberam pla-
tino versus 460 que ficara em vigilân-
cia após a cirurgia. De salientar que o 
grupo da European Organization for 
Research and Treatment of Cancer 
(EORTC) incluiu doentes estádio IA e IB 
grau II, III, IC, IIA e os tumores de célu-
las claras. Num seguimento médio de 
4 anos observou-se que havia beneficio 
no intervalo livre de doença (76 vs. 
65%) e na sobrevivência global (82 vs. 
74%) com IC 95%, HR: 0,64, p = 0,001, 
com beneficio absoluto de sobrevivên-
cia aos cinco anos de 11%. Todos os 
grupos beneficiaram do tratamento 
com platino. O subgrupo com citolo-
gias positivas ou implantes na cavida-
de pélvica beneficiaram de esquema 
em dupleto com paclitaxel.

As recomendações da European 
Society for Medical Oncology (ESMO) 
refletem, que nos estádios iniciais do 
cancro do ovário, esta indicado o uso 
de quimioterapia adjuvante:

 – Doentes com estádio cirúrgico óti-
mo e estádios IA e IB, G1 – manter 
vigilância12.

 – Doentes com estadiamento cirúrgico 
sub-ótimo ou estadiamento cirúrgi-
co ótimo com alto risco de recor-
rência estádio IB-IC grau II, qual-
quer estádio grau III ou tumores de 
células claras13.

 – Carboplatino em monoterapia me-
lhora a sobrevivência global e 
atualmente é considerado como 
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tratamento standard. Não há evi-
dencia que a associação com pacli-
taxel seja superior sobre tudo em 
doentes de risco intermédio ou alto 
risco estádio I.

 – A duração do tratamento mantém-
-se controversa. Num ensaio alea-
torizado (GOG 157) seis ciclos de 
carboplatino em combinação com 
paclitaxel não incrementa o inter-
valo livre de doença nem sobrevi-
vência global, embora esteja relacio-
nado com maior toxicidade14. A ESMO 
recomenda pelo menos de três ci-
clos de paclitaxel-carboplatino.

ESTÁDIOS AVANÇADOS
Desde as décadas dos 60 que se vêm 

utilizando citostáticos para o tratamento 
do cancro do ovário em estádios avança-
dos. Os agentes alquilantes (melfalan, 
clorambucil, ciclofosfamida e thiotepa) 
foram os primeiros que demonstraram 
taxas de respostas objetivas entre 5-15%. 
As antraciclinas aumentaram essa taxa 
de resposta para valores de 30-40% e 
posteriormente o cisplatino apresen-
tou melhores resultados pelo que veio 
substituir esses fármacos15,16.

Uma meta-análise da Cochrane 
avaliou 49 estudos que incluíram 8763 
doentes e observaram que existe uma 
diferença na sobrevivência livre de 
doença a favor da combinação de pla-
tino versus combinação sem platino de 
3% aos dois anos e 3% aos cinco anos. 
Se comparamos com platino em mo-
noterapia versus combinação, a melho-
ria da sobrevivência global aumenta 

para 7%. Não foram encontradas dife-
renças estatisticamente significativas 
entre cisplatino e carboplatino.

Uma discussão internacional levan-
tada pelo estudo ICON-3, onde foram 
avaliadas 2.074 doentes com cancro 
do ovário em estádios avançados, com-
parando o esquema de carboplatino 
em monoterapia vs. ciclofosfamida-
-adriamicina-cisplatino (CAP) versus 
paclitaxel-carboplatino. Os autores 
concluem que o carboplatino em mo-
noterapia e o CAP foram tão eficazes 
como carboplatino-paclitaxel17. O estu-
do metodologicamente é questionável 
dado que foram incluídos 20% doentes 
em estádio I e II e com cirurgias subó-
timas nos estádios III e IV.

Em 2002 realizou-se uma meta-
-análise onde se concluiu que os es-
quemas de combinação com platino-
-taxano são superiores aos esquemas 
que não contêm taxano.

A combinação de paclitaxel 175 mg/
m2 em perfusão de três horas + platino 
(cisplatino 75 mg/m2 ou carboplatino 
AUC 5-6) administrado cada 3 sema-
nas é considerada atualmente o trata-
mento standard do tratamento do can-
cro do ovário avançado, baseado nos 
resultados dos estudos europeus e ame-
ricanos (GOG 111, European-Canadian 
Intergroup Trial, GOG 158, OVAR 5). Uma 
vez que o carboplatino tem vantagens 
sobre o cisplatino no que diz respeito à 
toxicidade não hematológica e tem de-
monstrado uma eficácia equivalente 
(GOG 158 e OVAR 3), o tratamento com 
carboplatino e paclitaxel passou a ser 
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o tratamento standard (McGuire, et al. 
1996 e Piccart, et al. 2000)18-20. Não 
existe racional científico para a dosa-
gem de carboplatino, mas os europeus 
e americanos concordam ser AUC 5-7. 

Outros estudos compararam doceta-
xel-carboplatino vs. paclitaxel-carbopla-
tino (SCOTROC study). Não encontraram 
diferenças no intervalo livre de doença 
nem na sobrevivência global, e o grupo 
do docetaxel apresentou maior toxici-
dade nomeadamente hematológica. O 
mesmo aconteceu com antraciclina li-
possomica pegilada associada ao car-
boplatino21,22. Estes esquemas podem 
estar indicados quando existir alguma 
toxicidade ou alergia ao paclitaxel.

Os estudos com platino intraperito-
neal têm um racional sólido no que se 
refere à farmacocinética. Consiste na 
administração de uma parte da quimio-
terapia intravenosa (iv) e outra intrape-
ritoneal (ip). O primeiro ensaio que apre-
senta benefício no intervalo livre de 
doença e na sobrevivência global a favor 
da quimioterapia intraperitoneal foi o 
estudo GOG 172. O regime incluía uma 
dose de 135 mg/m2 paclitaxel em per-
fusão 24 h seguido, no braço standard, 
de 75 mg/m2 de cisplatino iv no dia 2, 
e no braço experimental, 100 mg/m2 
cisplatino ip dia 2 e 60 mg/m2 paclita-
xel ip no dia 823. Posteriormente uma 
meta-análise de 5 ensaios confirmou 
esse beneficio o que levou em 1996 ao 
National Cancer Institut (NCI) a reco-
mendar este esquema em doentes 
com doença residual inferior a 1 cm ou 
sem doença residual após cirurgia. No 

entanto nunca se considerou como te-
rapêutica standard pela grande toxici-
dade apresentada e pela dificuldade da 
via de administração24, o que levou os 
clínicos a recomendar o seu uso em 
contexto de ensaios clínicos.

Os estudos com intensificação de 
dose de cisplatino (100 mg/m2) não 
demonstraram diferença no intervalo 
livre de doença nem sobrevivência glo-
bal e acrescentavam uma maior toxici-
dade a longo prazo (Dittrich, et al. 2014). 
Um estudo japonês, o JGOG 3062, com-
parou dose dense de paclitaxel sema-
nal e carboplatino trissemanal versus 
standard, encontrando diferença esta-
tisticamente significativa no intervalo 
livre de doença (28 vs. 17,2 meses) e 
sobrevivência a três anos superior 
(72,1 vs. 65,1%) a favor da dose dense 
embora à custa de uma maior toxicida-
de hematológica e de maior desconti-
nuidade dos tratamentos. Os resulta-
dos finais apresentados na ASCO 2012 
revelaram uma média de sobrevivência 
a quatro anos de 58,7 vs. 51,1% com 
diferença estatisticamente significati-
va, embora não aplicável aos tumores 
mucinosos e de células claras25,26.

O aparecimento de um anticorpo 
monoclonal direcionado contra o fator 
de crescimento do endotélio vascular, 
produzindo uma inibição da angiogéne-
se levou a ser incorporado em dois es-
tudos GOG 218 e ICON-7 concomitante 
com o esquema de QT standard27.

O estudo GOG 218 incluiu três braços: 
o esquema standard + placebo, standard 
+ bevacizumab 15 mg/kg/peso corporal 
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6 ciclos e depois placebo, o terceiro 
braço o esquema standard + bevacizu-
mab seguido bevacizumab de manu-
tenção até completar 15 meses.

O estudo ICON-7 incluiu doentes 
em estádio I e IIA de alto risco e doentes 
em estádio avançados IIB-IV. Compa-
rou o tratamento standard paclitaxel-
-carboplatino 6 ciclos após cirurgia 
versus o mesmo esquema 6 ciclos as-
sociado a bevacizumab 7,5 mg/kg/peso 
corporal cada 3 semanas durante 12 me-
ses. Melhoria da sobrevivência livre de 
progressão (SLP) embora sobrevivên-
cia global (SG) só mostrou significância 
estatística no grupo de doentes de alto 
risco FIGO III com doença residual pós-
-cirúrgica.

Em 2011, a Agência Europeia do 
Medicamento (EMA) deu aprovação 
para o uso de bevacizumab em primei-
ra linha de tratamentos das doentes 
com cancro de ovário avançado asso-
ciado ao paclitaxel e carboplatino para 
doentes em estádio IIIB, IIIC e IV, 6 ci-
clos seguido de manutenção durante 
um máximo de 15 meses.

A partir do ano 2011, começaram a 
aparecer novos estudos com molécu-
las alvo, entre elas o Abagomumab um 
Ac monoclonal murino associado ao 
esquema standard; a enzastaurin, um 
inibidor PI3K/AKt e PKCb também em 
associação com paclitaxel e carbopla-
tino, que não tiveram impacto quer no 
intervalo livre de doença quer na SG.

O foco de estudo e desenvolvimen-
to na terapêutica dos estádios avança-
dos do cancro do ovário tem tido como 

objetivo o aumento do intervalo livre 
de doença e a sobrevivência global, o 
que levou a estudar a associação de 
uma terceira droga ao esquema stan-
dard (epirrubicina, topotecano, gemci-
tabine) assim como a estudar o trata-
mento de manutenção. O sucesso não 
foi o esperado.

Du Bois em 2006 apresentou estu-
do OVAR 5 avaliando 1.282 doentes 
onde se comparou braço standard com 
o esquema paclitaxel + epirrubicina + 
carboplatino. Não se encontraram dife-
renças estatisticamente significativas 
em taxas de resposta, intervalo livre de 
doença e sobrevivência global.

Pfisterer, et al., em 2003 acrescen-
tou o topotecano ao esquema standard 
(OVAR 7) e De Plácido, et al., em 2004 
incluiu o topotecano após 6 ciclos do 
esquema standard. Ambos estudos não 
revelaram melhorias quer no intervalo 
livre de doença quer na SG com respeito 
ao esquema standard.

Os resultados do estudo AGO-
-GINECO-NSGO associando ao paclita-
xel + carboplatino + gemcitabina tam-
bém não demonstraram qualquer 
beneficio no intervalo livre de doença 
nem na SG.

Os estudos SWOG 9701 e GOG 178 
avaliaram a QT de manutenção28. Ao 
esquema standard de 6 ciclos de pacli-
taxel carboplatino associaram paclita-
xel 135 mg/m2 cada 28 dias durante 
12 meses versus 3 ciclos de paclitaxel 
175 mg/m2 cada 28 dias. A análise in-
terina revelou beneficio no intervalo 
livre de doença 28 versus 21 meses 
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para o braço dos 12 meses embora o 
estudo tenha sido fechado antecipada-
mente por toxicidades.

TRATAMENTO MÉDICO  
DO CANCRO DO OVÁRIO 
RECORRENTE

Apesar do grande desenvolvimento 
das técnicas cirúrgicas e as altas taxas 
de resposta de aproximadamente 75% 
à primeira linha terapêutica com pa-
clitaxel e carboplatino29, cerca de 70% 
das doentes desenvolvem recorrências 
nos primeiros 3 anos após o diagnóstico 
inicial30,31.

A abordagem terapêutica das doen-
tes com carcinoma do ovário recorrente 
é um desafio com alguns aspectos 
controversos.

Um dos aspectos é a definição de 
recorrência e a implicação no início 
da terapêutica.

A verificação de um aumento do 
marcador CA 125, isoladamente, sem 
sintomas e/ou deteção de recidiva em 
exames de imagem, não deve implicar 
o estabelecimento de terapêutica.

Rustin, et al, apresentaram na ASCO 
2009 os resultados de um estudo que 
procurava avaliar a eficácia do início 
precoce da terapêutica baseada na de-
finição de recorrência apenas com a 
elevação do CA 125. Não se verificou 
vantagem na sobrevivência global no 
grupo de doentes que iniciou precoce-
mente tratamento32.

Uma elevação do CA 125 deverá ser 
sempre confirmada com novo dosea-
mento com intervalo mínimo de uma 

semana33. De seguida deverá implicar 
a realização de exames de imagem 
com o intuito de clarificar o local ou 
locais de recorrência. Entre o início da 
elevação do CA 125 e a deteção de re-
cidiva passam em média 2 a 6 meses.

Outro aspecto importante é o objeti-
vo da terapêutica da doença recorrente. 
Para além do controlo da doença, a me-
lhoria da qualidade de vida das doentes 
deve ser sempre uma das prioridades.

Para o estabelecimento da estraté-
gia terapêutica deve ter-se em conta o 
estado geral da doente, o intervalo li-
vre de progressão, as toxicidades cau-
sadas pelos tratamentos anteriores e 
a preferência da doente34,35.

A definição de recorrência sensível 
ou resistente ao platino foi um dos mar-
cos importantes na história da terapêu-
tica dos tumores do ovário. Doentes 
com um longo intervalo livre de pro-
gressão (> 6 meses) e com tumores que 
responderam a terapêutica baseada em 
platino, frequentemente beneficiam de 
cirurgia da recorrência e apresentam 
taxas de resposta superiores às verifi-
cadas em tumores resistentes ao plati-
no36. O papel da cirurgia da recorrência 
permanece incerto, aguardando-se os 
resultados dos estudos randomizados 
AGO DESKSTOP e GOG 213 que visam 
clarificar o impacto da cirurgia de recor-
rência na SLP e na SG. O prognóstico e 
a probabilidade de resposta às segun-
das linhas e linhas subsequentes de 
tratamento dependem em grande parte 
do intervalo livre de progressão depois 
da última dose de quimioterapia37.



Tratamento adjuvante do cancro do ovário
T. Carvalho Tavares, I. Pazos

141

O estabelecimento das categorias 
refratário, resistente, parcialmente 
sensível ou sensível ao platino confir-
mado pelo GCIG 4th Ovarian Cancer 
Consensus Meeting, baseado no inter-
valo livre de platino (ILP), veio permitir 
estabelecer diferentes estratégias de 
tratamento de acordo com o ILP. A 
doença é considerada refratária ao pla-
tino se a recorrência ocorre durante a 
terapêutica com platino ou nas 4 sema-
nas seguintes ao fim do tratamento; 
resistente ao platino se a recorrência 
ocorre nos 6 meses seguintes ao fim do 
tratamento; parcialmente sensível ao 
platino se as doentes progridem entre 
os 6 e os 12 após o fim do tratamento; 
e sensível ao platino se a recorrência 
surge mais do que 12 meses depois de 
terminar o tratamento38,39. Estas cate-
gorias da doença recorrente, que predi-
zem a resposta ao retratamento com 
quimioterapia baseada em platino, po-
dem não ser um critério válido na es-
colha da nova terapêutica alvo atual-
mente existente.

A categorização de acordo com o ILP 
continua a ser utilizada na prática e em 
ensaios clínicos, mas é esperado, num 
futuro próximo, algumas alterações no 
conceito tendo em conta a evolução das 
novas terapêuticas moleculares alvo.

DOENÇA REFRATÁRIA  
OU RESISTENTE AO PLATINO

O tratamento da doença refratária 
ou resistente ao platino deverá ter como 
objetivos o controlo sintomático, a es-
tabilização da doença com preservação 

ou melhoria da qualidade de vida e se 
possível prolongar o intervalo livre de 
progressão40. Este grupo de doentes 
tem habitualmente mau prognóstico, 
com uma sobrevivência global espera-
da inferior a 12 meses.

A escolha da terapêutica deve ser 
feita tendo em conta a toxicidade es-
perada, a verificada com os tratamen-
tos prévios e a preferência da doente.

Promove-se a realização de mono-
terapia de quimioterapia, uma vez que 
não há vantagens na utilização de po-
liquimioterapia segundo os resultados 
de estudos randomizados, verificando-
-se apenas um aumento da toxicidade37. 
Estas doentes deverão ser encorajadas 
a entrar em protocolos de ensaio, sem-
pre que estes estejam disponíveis.

Vários agentes citostáticos demons-
traram alguma atividade neste grupo 
de doentes, com taxas de resposta 
variáveis41. Estes resultados surgem 
principalmente a partir de estudos de 
fase II com diferentes critérios de in-
clusão, pelo que a sua validade é limi-
tada (Quadro 1).

Historicamente o paclitaxel foi o 
primeiro agente a demonstrar ativida-
de consistente neste grupo de doen-
tes42-46. Posteriormente vários estudos 
randomizados vieram provar a eficácia 
de outras substâncias.

O topotecano é uma das drogas 
com eficácia reconhecida neste grupo 
de doentes. Os resultados de estudos de 
fase II, com topotecano em monoterapia, 
revelaram taxas de respostas objetivas 
de 13 a 16,3%47-50. Posteriormente 
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Quadro 1. Resumos de tratamentos em monoterapia na doença refrataria ou resistente 
ao platino

OR (%) em estudos  
de fase II

OR (%) em estudos 
randomizados de fase III

Docetaxel 30-33 —

Etopósido 16-34 —

Gemcitabina 16-18 29

Ifosfamida 10-20 —

Paclitaxel 17-26 13-47

Doxorrubicina lipossómica 17-26 16-28

Topotecano 19-33 17-29

Trabectedina 29-44 —

Vinorelbina 3-29 —

vários estudos de fase III vieram con-
firmar a eficácia do fármaco, pelo que 
se tornou um dos medicamentos stan-
dard nesta fase da doença. Inicialmen-
te o topotecano foi estudado na dose 
de 1,5 mg/m2/dia, dias 1 a 5, de 21 em 
21 dias, mas apresentava como prin-
cipal toxicidade a mielosupressão: neu-
tropenia grau III 15,3%/grau IV 79,3%; 
trombocitopenia grau III 24,3%/grau IV 
25,2%; e anemia grau II 36,9%/grau 
IV 3,6%47. Com a dose de 1,25 mg/m2 
o perfil de toxicidade é muito mais fa-
vorável, mantendo-se a eficácia tera-
pêutica51.

Alguns estudos demonstraram a 
eficácia da administração semanal do 
topotecano com melhor perfil de toxici-
dade. As taxas de resposta são um pou-
co superiores com o regime de cinco 
dias cada 3 semanas, mas a SLP e a 

sobrevivência global foram semelhantes 
entre os dois esquemas terapêuticos52-54.

A doxorrubicina lipossómica pegui-
lada (PLD) é outro dos medicamentos 
utilizados nestas doentes. Foi avaliada 
em 2 estudos de fase II com a dose de 
20 mg/m2 de 14 em 14 dias nos quais 
se verificou boa tolerância e eficácia55,56. 
Um estudo de fase II publicado em 1997 
avaliou a tolerância e eficácia da admi-
nistração da PLD cada 21 ou 28 dias, 
com dose inicial de 50 mg/m2, verifi-
cando-se taxas de respostas objetivas 
de 25,7%, SLP mediana de 5,7 meses 
e uma sobrevivência global 1,5 a 24 me-
ses (mediana de 11 meses). 13 doentes 
apresentaram toxicidades grau III/IV 
cutâneas e mucosas (síndrome mão-pé 
e estomatite). Com modificações de 
dose (para 40 mg/m2) o tratamento foi 
mais bem tolerado57.
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Apesar de não existirem estudos 
que comparem diretamente as doses 
de 50 e de 40 mg/m2 cada 28 dias, a 
dose mais baixa parece ser igualmente 
eficaz com menor toxicidade cutânea.

Gordon, et al, compararam o topo-
tecano com a PLD num estudo rando-
mizado de fase III em doentes com 
carcinoma do ovário recorrente. Não se 
encontraram diferenças significativas 
entre os dois fármacos, no que diz res-
peito à SLP e sobrevivência global no 
grupo de doentes com doença refrataria 
ao platino58.

Outra alternativa utilizada é a gem-
citabina. Taxas de resposta a variarem 
entre os 13 e os 19% foram reportadas 
em estudos de fase II, com administra-
ção nos dias 1, 8 e 15 cada 28 dias. A 
mielosupressão foi a toxicidade mais 
reportada59-61.

Dois estudos de fase III de gemcita-
bina versus PLD mostraram uma eficá-
cia semelhante entre as duas drogas, 
sendo ambas bem tolerados e com 
perfil de toxicidade variável62,63.

O paclitaxel é geralmente utilizado 
nos regimes de indução. O retratamen-
to com paclitaxel, particularmente nos 
regimes semanais, tem uma atividade 
comparável às drogas anteriores. A 
existência de neuropatia residual pode 
condicionar a utilização deste fármaco.

DOENÇA PARCIALMENTE 
SENSÍVEL E SENSÍVEL  
AO PLATINO

O cancro do ovário recorrente não é 
uma doença curável. O retratamento 

com um esquema baseado em platino 
é uma prática corrente, estando a sua 
eficácia altamente correlacionada com 
o intervalo livre de platino. É evidência 
de nível IA (ESMO Guidelines) a utiliza-
ção de um dupleto com carboplatino 
neste contexto.

Os regimes à base de platino apre-
sentam, no contexto de doença recor-
rente sensível ou parcialmente sensível, 
taxas de resposta que variam entre os 
30 e os 75%; destes as maiores taxas 
de resposta são verificadas nos sensí-
veis ao platino64.

As escolhas da terapêutica são 
guiadas por considerações relativas à 
segurança e conveniência do trata-
mento (evidência IB/ESMO Guidelines). 
O retratamento com esquema basea-
do em platino pode estar limitado pelo 
risco de toxicidades acumulativas, no-
meadamente, reações de hipersensibi-
lidade, neuropatia residual e mielosu-
pressão grave.

Vários estudos compararam a eficá-
cia e segurança da administração de 
carboplatino em monoterapia versus 
combinações de carboplatino com pa-
clitaxel, gemcitabina ou uma antraci-
clina. Todos eles mostraram que os 
esquemas de combinação apresenta-
vam vantagens na SLP, apesar de ape-
nas se verificar beneficio na sobrevi-
vência global com o carboplatino e 
paclitaxel (ICON-4/OVAR 2.2)65. Uma 
meta-análise incluindo 4 estudos con-
firmou um beneficio na SLP (HR: 0,68; 
IC 95%: 0,57-0,81; p < 0,001) e na so-
brevivência global (HR: 0,80; IC 95%: 
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0,64-1,00; p = 0,05) a favor do esque-
ma de combinação66. No estudo ICON-
4/OVAR 2.2 comparou-se o carboplati-
no em monoterapia versus combinação 
da carboplatino com paclitaxel. Para 
além da vantagem na sobrevivência 
global com o dupleto, também a SLP 
foi favorável, com significado estatís-
tico. O estudo AGO 2.5 avaliou o car-
boplatino versus carboplatino com ge-
mcitabina. Mostrou aumento das taxas 
de resposta (47,2 vs. 30,9%; p = 0,0016) 
e da SLP (8,6 vs. 5,8 meses; p = 0,0031) 
a favor da combinação67.

O estudo CALYPSO demonstrou que 
a associação carboplatino com PLD 
não é inferior a carboplatino com pacli-
taxel em termos de SLP, mas tem um 
perfil de tolerância mais favorável com 
menor incidência de alopecia, neuropa-
tia, artralgias e reações de hipersensi-
bilidade68.

O estudo HECTOR revelou uma 
tendência para uma menor sobrevi-
vência global nas doentes tratadas 
com topotecano e carboplatino, quando 
comparadas com outras combinações 
com carboplatino, principalmente com 
gemcitabina69.

A adição da trabectedina à PLD re-
presenta uma alternativa eficaz e segu-
ra no tratamento destas doentes. Ao 
contrário dos esquemas de platino e 
taxanos, este esquema terapêutico está 
associado com menor incidência de neu-
ropatia e alopecia, permitindo tratar 
doentes que ainda não recuperaram de 
algumas toxicidades devidas ao plati-
no. O aumento do intervalo livre de 

platino com a utilização de trabectedi-
na e PLD70 pode representar um bene-
fício adicional para as doentes com 
doença parcialmente sensível permi-
tindo um tempo adicional para recupe-
rar das toxicidades inerentes ao platino 
e assim a sua utilização em futuras 
opções de tratamento. O objetivo do 
estudo OVA 30171 foi comparar a eficá-
cia e segurança da trabectedina com 
PLD versus PLD em monoterapia nas 
doentes com cancro do ovário recorren-
te após falência da primeira linha basea-
da em platino. Verificou-se um aumento 
da sobrevivência global em todos os 
subgrupos de doentes tratadas com o 
esquema de combinação, embora a di-
ferença seja maior nas parcialmente 
sensíveis ao platino, com diminuição do 
risco de morte de 36% (p = 0,0027). No 
grupo das doentes parcialmente sensí-
veis tratadas com trabectedina e PLD 
e que posteriormente receberam trata-
mento com platino, verificou-se uma 
diferença de 9 meses na sobrevivên-
cia global quando comparadas com 
aquelas que foram tratadas com PLD 
e posteriormente com platino. Com 
esta associação terapêutica verificou-
-se uma diminuição do risco de morte 
em 42% (HR: 0,58; 27,7 vs. 18,7 meses; 
p = 0,0153). O adiamento da introdução 
do platino teve uma mediana de 4 meses 
(p = 0,0203) e a sobrevivência global 
desde a re-introdução de esquema com 
platino teve uma média de 8,7 meses 
(p = 0,0169).

Estão a decorrer dois ensaios clínicos 
(MITO-8 e INNOVATYON) em mulheres 
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com tumores do ovário recorrentes 
parcialmente sensíveis ao platino que 
procuram responder à questão se o 
atraso na introdução de tratamento 
com platino se traduz em aumento da 
sobrevivência global.

TERAPÊUTICA  
COM BEVACIZUMAB

Em Março de 2005 foi reportada 
pela primeira vez um caso de uma 
doente tratada com bevacizumab em 
monoterapia após várias linhas de tra-
tamento, com uma duração de resposta 
de pelo menos 5 meses72. Desde então 
foram publicados vários case reports73 
e estudos de fase II a confirmar aque-
les resultados.

Em 2007 o GOG publicou os resul-
tados de um estudo (GOG 170-D) com 
bevacizumab em monoterapia na dose 
de 15 mg/kg de peso cada três sema-
nas. Verificou-se que das 62 doentes, 
13 obtiveram resposta clínica com uma 
duração média de 10 meses, e 25 so-
breviveram livres de progressão pelo 
menos seis meses. Obteve-se uma SLP 
mediana de 4,7 meses e um sobrevi-
vência global de 17 meses74.

Mais recentemente, dois estudos 
randomizados de fase III avaliaram a 
adição de bevacizumab à quimioterapia 
nos tumores resistentes ao platino 
(AURELIA) ou nos sensíveis ao platino 
(OCEANS). Ambos atingiram o seu end 
point primário ao prolongar a SLP.

O estudo OCEANS75 incluiu doen-
tes com doença sensível ao platino 
(intervalo livre de platino > 6 meses) 

comparando a adição de bevacizumab 
ao carboplatino com gemcitabina. A 
adição de bevacizumab à quimioterapia 
aumentou de forma significativa a SLP 
(HR: 0,48; IC 95%: 0,38-0,60) e produziu 
um incremento nas taxas de resposta 
de 21% (OR: 78,5 vs. 57,4%; p < 0,0001). 
Não se provou benefício na sobrevivên-
cia global, embora esta análise possa 
estar enviesada em virtude da alta taxa 
de crossover.

No estudo AURELIA76 foi avaliado 
o beneficio nas doentes com doença 
resistente ao platino. As doentes efe-
tuavam um regime de quimioterapia à 
escolha do investigador (PLD, paclita-
xel semanal ou topotecano) e eram 
randomizadas para receberem conjun-
tamente ou não bevacizumab, e depois 
como manutenção. As doentes tratadas 
com bevacizumab apresentaram uma 
SLP maior (HR: 0,48; IC 95%: 0,38-0,60) 
e um aumento de 15% nas taxas de 
resposta (11,8 vs. 27,3%). Não se ve-
rificou diferença estatisticamente sig-
nificativa na sobrevivência global mas 
a qualidade de vida das doentes foi 
melhor no grupo tratado com bevaci-
zumab.

TERAPÊUTICA HORMONAL
Embora cerca de 70% de todos os 

cancros do ovário apresentem positi-
vidade para os recetores de estrogé-
nios e 50% para os de progesterona, o 
valor da terapêutica hormonal conti-
nua incerto77.

Em 2002 du Bois78, publica os re-
sultados de um estudo que procurava 
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avaliar se em mulheres com cancro do 
ovário resistente a utilização do treosul-
fan poderia ser superior ao acetato de 
leuprolide. Foi encontrada vantagem 
na SLP para o treosulfan, sem tradu-
ção na sobrevivência global.

Na ASCO de 2008 Kristensen, et al,79 
apresentam um estudo de quimioterapia 
versus terapêutica hormonal em mulhe-
res com cancro do ovário resistente ou 
refratário ao platino e paclitaxel. Veri-
ficou-se uma ligeira melhoria da SLP 
no grupo da quimioterapia (87 dias) 
relativamente ao da homonoterapia 
(62 dias), sem tradução significativa na 
sobrevivência global.

Uma revisão da Cochrane Database77 
dos estudos em que utilizaram tamoxi-
feno em tumores do ovário recorrentes, 
não conseguiu encontrar dados que 
suportem a sua recomendação.

Alguns estudos de fase II, de pe-
quena dimensão, com o letrozol80-82 e 
o anastrozol83 reportam alguma ativida-
de nestas doentes, com baixa toxicidade 
e com benefício clínico.

No entanto a utilização de tamoxife-
no ou outros agentes (anastrozol, letro-
zol, acetato de leuprolide ou acetato de 
megestrol) continua a ser uma alterna-
tiva para as doentes que não responde-
ram ou que não toleram a quimioterapia 
(NCCN Guidelines 2015).
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Quimioterapia neoadjuvante  
ou primária no cancro do ovário
Andreia Chaves, Teresa Carvalho Tavares e Isabel Pazos

Grande parte das mulheres com 
cancro do ovário são diagnosticadas 
em fase avançada da doença, aproxi-
madamente 75% apresentam estádios 
III ou IV1.

A cirurgia de citorredução é consi-
derada o standard of care nestes está-
dios1, no entanto são escassos os es-
tudos com carácter prospetivo que 
avaliam o papel da cirurgia num pri-
meiro tempo, para além de que se tra-
ta de uma cirurgia altamente exigente 
desde que não fique tumor residual, o 
que só é exequível por equipas alta-
mente diferenciadas1. 

Uma alternativa à terapêutica ci-
rúrgica de primeira linha é a quimio-
terapia neoadjuvante ou primária, que 
alguns autores sugerem que pode ser 
adotada em doentes devidamente 
selecionados2.

Embora a evidência científica atual 
não seja concludente, as doentes que 
parecem beneficiar desta abordagem 
são as que apresentam  ascite e derra-
me pleural volumosos3. A quimioterapia 
pode melhorar a performance destas 

CAPÍTULO 12

doentes contribuindo para a diminuição 
da morbilidade e mortalidade pós-
-operatória, embora não pareça existir 
aumento da sobrevivência global (SG) 
quando comparada com a cirurgia de 
citorredução primária seguida de trata-
mento adjuvante3.

Desta forma, torna-se crucial identi-
ficar as doentes candidatas a esta es-
tratégia terapêutica. Um dos critérios 
referenciados são as doentes que apre-
sentam comorbilidades médicas ou 
mau performance status (PS), que colo-
cam reservas ou contraindicam a cirur-
gia primária. Para além disso, pode-se 
oferecer esta abordagem terapêutica a 
doentes com estádios IIIC e IV que 
preencham os critérios de irrecassibili-
dade pré-operatória, em que pareça ser 
muito pouco provável que a citorredu-
ção seja completa ou ótima (doença 
residual inferior a 10 mm  ou ausência 
de tumor residual, respetivamente).

A identificação de critérios de esco-
lha destas doentes tem sido objeto de 
investigação ativa, nomeadamente pela 
European Organization and Research 
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for Treatment of Cancer (EORTC) que 
publicou uma análise exploratória4 
com o objetivo de determinar quais as 
características baseline das doentes 
adequadas à realização de quimiotera-
pia neoadjuvante no lugar da cirurgia 
primária. Nesta análise, fatores como 
a idade, PS, grau histológico do tumor, 
tipo histológico, nível de CA 125, pre-
sença de massa pélvica ou existência 
de omental cake não implicaram dife-
renças significativas na sobrevivência 
aos cinco anos, por modalidade de tra-
tamento. No entanto, as doentes com 
estádios IV pareceram beneficiar de 
quimioterapia neoadjuvante quando 
comparada com a cirurgia de primeira 
linha, com uma sobrevivência aos cin-
co anos de 22 vs. 5%4. São necessários 
mais estudos que consolidem reco-
mendações para a prática clínica, uma 
vez que até à data não há evidência 
suficiente que o suporte. 

A avaliação pré-tratamento é funda-
mental neste processo de seleção das 
doentes para que se recomende a tera-
pêutica primária cirúrgica ou médica, 
como tal é necessário um estadiamen-
to adequado e a definição inequívoca 
de irressecabilidade5.

Apresentam-se como critérios de 
irressecabilidade, reunindo consenso 

Quadro 1. Critérios de irressecabilidade cirúrgica

–  Infiltração difusa e/ou profunda do mesentério do intestino delgado.
–  Carcinomatose difusa envolvendo o estômago e/ou grande parte do intestino delgado ou cólon.
–  Infiltração do duodeno e/ou pâncreas.
–  Envolvimento dos grandes vasos do ligamento hepato-duodenal, tronco celíaco ou veia porta.
–  Envolvimento do parênquima hepático.

entre os vários autores os elencados 
no quadro 15.

Nem sempre é fácil reconhecer 
quais as doentes que irão alcançar 
uma cirurgia de citorredução ótima e 
por isso alguns autores atribuem um 
lugar de destaque à laparoscopia 
como contributo para a seleção das 
doentes para quimioterapia neoadju-
vante versus cirurgia primária.6 Ainda 
assim, este tema não é consensual, 
continuando a existir defensores da 
realização de quimioterapia neoadju-
vante baseada na definição isolada de 
irressecabilidade imagiológica7.

O impacto da quimioterapia primária 
versus cirurgia de citorredução primária 
foi comparado em algumas análises 
que envolveram milhares de doentes, 
nomeadamente a Survellance, Epide-
miology and End-Results (SEER) que 
mostrou uma redução significativa no 
número de ostomias (8 vs. 19%), menos 
resseções do intestino delgado (4 vs. 
6%) e do cólon (11 vs. 21%). Registou-se 
um menor número de complicações 
pós-operatórias associado à realização 
de quimioterapia primária, nomeada-
mente infeciosas (18 vs. 11%), gastroin-
testinais (35 vs. 29%) e pulmonares (11 
vs. 4%). Contudo, não houve tradução 
num aumento de SG das doentes7.  
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das doentes com cancro avançado do 
ovário10. 

Apesar da evidência que suporta o 
benefício do bevacizumab no trata-
mento de primeira e segunda linha do 
cancro do ovário avançado, não está 
recomendada a sua utilização no set-
ting da neoadjuvância10.

Em relação à avaliação do trata-
mento, preconiza-se a realização, 
aquando do início de cada ciclo, de 
exame físico, hemograma, bioquímica 
(incluindo função renal e hepática) e 
CA 12511.

No que respeita à avaliação de res-
posta à quimioterapia primária deve 
ser repetido o doseamento de CA 125 
e realizada TC após três ciclos de tra-
tamento. A cirurgia de intervalo deve 
ser realizada em todas as doentes que 
não progrediram sob quimioterapia.11 
Os critérios mais comummente utiliza-
dos para avaliação da resposta tumo-
ral são os Response Evaluation in Solid 
Tumors (RECIST)11. Existem alguns es-
tudos que abordam a utilização da la-
paroscopia em conjunto com a avalia-
ção imagiológica para predizer a 
viabilidade de cirurgia de citorredução 
ótima, com sensibilidade de 86% e es-
pecificidade de 99%, no entanto não há 
ainda recomendação da mesma na 
prática clínica12.

Não se conhece atualmente a du-
ração ótima da quimioterapia neoad-
juvante, alguns autores apontam para 
os três ciclos, contudo nos estudos 
realizados cujos resultados estão dis-
poníveis, o número de ciclos prévios à 

O estudo da EORTC (55971) compa-
rou 670 doentes randomizadas para 
cirurgia primária seguida de quimiote-
rapia adjuvante (seis ciclos com esque-
mas contendo um sal de platino) ver-
sus quimioterapia primária com três 
ciclos de carboplatina e paclitaxel se-
guida de cirurgia de intervalo e quimio-
terapia adjuvante. Comparativamente 
à cirurgia, a quimioterapia proporcio-
nou menores taxas de complicações e 
maiores taxas de cirurgia ótima. No 
entanto, não foi observada diferença 
na sobrevivência livre de progressão 
(SLP) nem na SG. Contudo, as doentes 
tratadas com cirurgia primária apre-
sentaram uma sobrevivência melhor 
embora sem significado estatístico 
quando se verificava ausência de doen-
ça residual ou apenas doença micros-
cópica após a cirurgia8.

Outros estudos, embora envolven-
do menos doentes, mostraram resul-
tados similares, não se verificando di-
ferenças em termos de SG e SLP, 
revelando aparentemente uma ten-
dência para maiores taxas de cirurgia 
ótima aquando da realização de qui-
mioterapia primária9.

A quimioterapia utilizando doses 
standard de carboplatina e paclitaxel 
continua a ser a mais bem tolerada e 
efetiva e a sua utilização baseia-se na 
evidência disponível para o tratamento 
adjuvante10.

Não há evidência de que os esque-
mas de densificação de dose, adição 
de outros agentes ou substituição 
dos mesmos, melhorem os outcomes 
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realização da cirurgia, variou entre os 
três e os seis ciclos13.

No caso das doentes que progridem 
sob quimioterapia primária a cirurgia 
de citorredução não deve ser opção te-
rapêutica, sendo pouco provável que 
estas doentes apresentem condições 
para uma cirurgia ótima. Por outro 
lado, a progressão sob tratamento sis-
témico é sinal de doença quimio-resis-
tente, pelo que a opção preferível será 
o tratamento da doença tal como as 
doentes com cancro do ovário conside-
radas platino-resistentes13.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da quimioterapia primária 

não parecer ser inferior à cirurgia nos 
estádios avançados de cancro do ová-
rio, o seu papel não é atualmente ine-
quívoco nem definitivo. 

O maior risco considerado nesta 
estratégia prende-se com a toxicidade 
secundária à quimioterapia e a possi-
bilidade de desenvolvimento de doen-
ça quimio-resistente, podendo desta 
forma ficar aniquilada a oportunidade 
para tratamento cirúrgico. 

Torna-se indispensável a avaliação 
prospetiva e rigorosa da quimioterapia 
neoadjuvante seguida de cirurgia de 
intervalo comparativamente à cirurgia 
primária, bem como o esclarecimento 
do papel das terapêuticas moleculares 
nesta condição. 

BIBLIOGRAFIA
 1. Vergote I, Tropé CG, Amant F, et al. Neoadjuvant 

Chemotherapy or Primary Surgery in Stage IIIC or 
IV Ovarian Cancer. N Eng J Med. 2010;363:943-53.

 2. Vergote I, Tropé CG, Amant F, Ehlen T, Reed NS, 
Casado A. Neoadjuvant Chemotherapy is the Better 
Treatment Option in Some Patients with Stage III 
or IV Ovarian Cancer. J Clin Oncol. 2011 Nov 
1;29(31):4076-8.

 3. Raja FA, Chopra N, Ledermann JA. Optimal first-
line treatment in ovarian cancer. Ann Oncol. 2012 
Sep;23 Suppl 10:x118-27.

 4. van Meurs HS, Tajik P, Hof MH, et al. Which patients 
benefit most from primary surgery or neoadjuvant 
chemotherapy in stage IIIC or IV ovarian cancer? An 
exploratory analysis of the European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer 55971 randomised 
trial. Eur J Cancer. 2013 Oct;49(15):3191-201.

 5. Vergote I, du Bois A, Amant F, et al. Neoadjuvant 
chemotherapy in advanced ovarian cancer: On what 
do we agree and disagree? Gynecol Oncol. 2013 
Jan;128(1):6-11.

 6. Salani R, Bristow RE. Surgical management of 
epithelial ovarian cancer. Clin Obstet Gynecol. 
2012;55:75.

 7. Thrall MM, Gray H, Symons RG, et al. Neoadjuvant 
chemotherapy in the Medicare cohort with ad-
vanced ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2011; 
123:461. 

 8. Van Meurs HS, et al. Which patients benefit most 
from primary surgery or neoadjuvant chemothera-
py in stage IIIC or IV ovarian cancer? An explor-
atory analysis of the European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer 55971 ran-
domised trial. Eur J Cancer. 2013;49:3191.

 9. Kehoe S, Hook J, Nankivell M, et al. Chemotherapy 
or upfront surgery for newly diagnosed advanced 
ovarian cancer: Results from the MRC CHORUS 
trial. J Clin Oncol 2013;31:abstr 5500.

 10. Stuart GC, Kitchener H, Bacon M, et al. 2010 Gyne-
cologic Cancer Intergroup (GCIG) consensus state-
ment on clinical trials in ovarian cancer: report from 
the fourth ovarian cancer consensus conference. Int 
J Gynecol Cancer. 2011;21(4):750-5.

 11. Rustin GJ, Vergote I, Eisenhauer E, et al. Definitions 
for response and progression in ovarian cancer 
clinical trials incorporating RECIST 1.1 and CA 125 
agreed by Gynecological Cancer Intergroup (GCIG). 
Int Int J Gynecol Cancer. 2011 Feb;21(2):419-23. 

 12. Bland AE, Everett EN, Pastore LM, Andersen WA, 
Taylor PT Jr. Predictors of suboptimal cytoreduc-
tion in women with advanced ephitelial ovarian 
cancer treated with initial chemotherapy. Int J Gy-
necol Cancer. 2008;18(4):629-36.

 13. Schwartz PE, et al. What role of neoadjuvant che-
motherapy in the management of ovarian cancer? 
Oncology. 2008;22:1118. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vergote I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20818904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trop%C3%A9 CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20818904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amant F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20818904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vergote I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21931032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trop%C3%A9 CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21931032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amant F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21931032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ehlen T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21931032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reed NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21931032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casado A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21931032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raja FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22987945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chopra N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22987945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ledermann JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22987945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van Meurs HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23850170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tajik P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23850170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hof MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23850170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stuart GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21543936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kitchener H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21543936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bacon M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21543936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rustin GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21270624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vergote I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21270624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisenhauer E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21270624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bland AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Everett EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pastore LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersen WA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor PT Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986246


153

Novas abordagens terapêuticas
Carolina Camacho, Michael Luís e Deolinda Pereira

O cancro do ovário epitelial (COE) 
representa uma das doenças oncológi-
cas do foro ginecológico com maior 
mortalidade em todo o mundo1. A oti-
mização dos tratamentos (cirurgia de 
citorredução, tratamento intraperito-
neal e introdução de novas terapêuti-
cas sistémicas) permitiram melhorar a 
sobrevivência destas doentes2. 

O desenvolvimento de novas tera-
pêuticas no COE foi possível após a 
identificação de alvos moleculares es-
pecíficos, que caracterizam os diferen-
tes subtipos histológicos da doença. O 
mapeamento genético elaborado pelo 
grupo The Cancer Genome Atlas 
(TCGA) permitiu reconhecer o COE se-
roso de alto-grau como uma doença 
heteróloga a nível molecular e genéti-
co3,4. Cada subtipo de COE está asso-
ciado a um comportamento clínico 
distinto, com diferente quimio-sensibi-
lidade e padrão de recorrência, mas 
foram até à atualidade tratados como 
uma entidade única5. O desenvolvi-
mento de terapêuticas-alvo permitirá 
selecionar os doentes segundo o seu 

CAPÍTULO 13

perfil molecular, otimizando a relação 
entre o perfil de toxicidade e o benefi-
cio clínico do tratamento6. As áreas de 
intervenção molecular de maior inte-
resse focam-se essencialmente na an-
giogénese, nos mecanismos de repara-
ção do ADN, nas vias de sinalização 
FOXM1, PI3K e Ras/Raf, no recetor de 
folato, em alvos do sistema imunitário 
e em citocinas.

Alguns ensaios clínicos com agen-
tes biológicos, na sua maioria com 
anti-angiogénicos, demonstraram be-
nefício na sobrevivência livre de pro-
gressão (SLP), sem melhoria na sobre-
vivência global (SG) o que constitui 
uma dificuldade na aprovação de novas 
terapêuticas. As possíveis explicações 
para esta problemática são a hetero-
geneidade de tratamentos após a pro-
gressão, a falta de estratificação dos 
doentes segundo subtipos histológicos 
que mais beneficiam do tratamento, a 
ocorrência de cross-over e alterações 
moleculares no processo de metasti-
zação atualmente em investigação7 
(Quadro 1).
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Quadro 1. Resumo dos principais novos agentes terapêuticos no COE

Mecanismo  
de ação

Alvo Princípio 
ativo

Ensaios Estado

Inibidores da angiogénese

Anticorpo 
monoclonal

VEGF
VEGFR-2

Bevacizumab
Ramucirumab

Fase III
Fase I/II

Pos.
Neg.

Proteína de fusão VEGFR-1, -2 Aflibercept Fase I/II Neg.

TKI VEGFR-1, -2, -3; c-KIT
VEGFR-1, -2, -3; PDGFR e c-KIT
VEGFR-1, -2, -3; PDGFR, c-KIT
VEGFR, PDGFR, FGFR, c-KIT

Cediranib
Pazopanib
Sorafenib
Nintedanib

Fase III
Fase III
Fase II
Fase III

Pos.
Pos.
–
–

Neut. angiopoietina Ang-1, -2 Trebananib Fase III Pos.

Bloqueio recetor do fator de crescimento epidérmico (EGFR)

Anticorpo 
monoclonal

EGFR
EGFR
HER-2
HER-2

Cetuximab
Panitumumab
Trastuzumab
Pertuzumab

Fase II
Fase I/II
Fase II
Fase II

Neg.
NC
Neg.
NC

TKI EGFR
EGFR

Erlotinib
Gefitinib

Fase III
Fase II

Neg.
Neg.

Inibidor da PARP

PARP-1, -2, -3 Olaparib Fase II/III Pos./NC

Moduladores da resistência

Glutationa Canfosfamida Fase III Neg.

TKI: inibidor de tirosina cinase; NC: ensaio não concluído.

potencial maligno do tumor8. O fator de 
crescimento endotelial vascular (VEGF) 
é o principal mediador da angiogénese e 
tem estado no centro da investigação 
clínica4. A família VEGF é constituída por 
proteínas diferentes: VEGF-A, VEGF-B, 
VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E e PIGF. Estas 
ligam-se a recetores de membrana VE-
GFR (1, 2 e 3).

No COE o grau de neovascularização 
tem sido associado relacionado a um 
pior prognóstico e à formação de ascite9. 

INIBIDORES DA ANGIOGÉNESE
A angiogénese é o processo que per-

mite o desenvolvimento de novos vasos 
sanguíneos e linfáticos. No contexto tu-
moral, este fenómeno desempenha um 
papel importante que facilita o cresci-
mento anormal dos tecidos e promove as 
suas propriedades invasivas. A desorgani-
zação da vasculatura normal promove a 
fragmentação da membrana basal do 
endotélio, facilitando o acesso das células 
malignas à circulação, o que aumenta o 
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Tumores muito vascularizados apre-
sentam frequentemente uma sobre-
-expressão de fatores pró-angiogénicos 
incluindo o VEGF, fatores de cresci-
mento dos fibroblastos (FGF), angio-
poietinas, PDGF e citocinas (TNF-α, 
IL-6, IL-8)10. Destes, o VEGF tem um 
papel fundamental no EOC sendo o 
responsável pela proliferação endote-
lial, migração e aumento da permeabi-
lidade vascular. 

Novos agentes terapêuticos come-
çaram a ser desenvolvidos no sentido 
de inibir o VEGF, o que mostrou ser 
uma estratégia efetiva no controlo da 
progressão da doença11,12. Por outro 
lado, sabe-se que o bloqueio simultâ-
neo de diferentes vias angiogénicas, 
incluindo o PDGF e FGF, poderá trazer 
melhores resultados e ultrapassar 
possíveis resistências adquiridas2. O 
PDGF e o FGF são essenciais para a 
maturação dos vasos sanguíneos e re-
crutamento de células do estroma, as 
quais libertam VEGF. A sobre-expres-
são destes fatores no COE está asso-
ciado a tumores de alto grau e a me-
nor sobrevivência12. Assim, o bloqueio 
de múltiplas vias anti-angiogénicas 
resulta numa maior supressão da an-
giogénese e diferentes agentes tera-
pêuticos foram desenvolvidos neste 
sentido7. A maior desvantagem desta 
abordagem foi o aumento dos efeitos 
secundários. 

Apesar de promissores, os agentes 
anti-angiogénicos colocam diferentes 
questões que englobam a seleção dos 
doentes candidatos a estas terapêuticas 

ou a forma de ultrapassar as resistências 
adquiridas2.

Existem diferentes categorias de 
agentes anti-angiogénicos:

 – Anticorpos monoclonais contra o 
ligando do VEGF: bevacizumab, ra-
mucirumab.

 – Moléculas solúveis neutralizadoras 
do VEGF: aflibercept.

 – Inibidores da tirosina cinase (TKI): ce-
diranib, sorafenib, sunitinib, pazopa-
nib, nintedanib, cabozantinib, brivanib.

 – Neutralizador da angiopoietina: tre-
bananib.

Bevacizumab
O bevacizumab é um anticorpo mo-

noclonal recombinante tipo IgG 1, que se 
liga ao VEGF, o principal fator envolvido 
na angiogénese. Foi primariamente apro-
vado no tratamento do cancro colorretal 
metastizado. A inibição da ligação do 
VEGF aos seus recetores na superfície 
das células endoteliais (VEGFR) provoca 
a regressão da vascularização tumoral, 
diminui a formação de novos vasos, ini-
bindo o crescimento tumoral11. Foi o 
primeiro agente biológico a mostrar 
atividade anti-tumoral em monoterapia 
no COE, em 2 ensaios de fase II, com 
taxa de resposta entre 15 a 24%13,14.

Em 2010, o bevacizumab foi incorpo-
rado na primeira linha de tratamento do 
COE avançado em 2 ensaios de fase III 
randomizados GOG 218 e ICON-715,16. 
Nestes ensaios foi comparado o trata-
mento standard de primeira linha com 
dupleto platino/paclitaxel com ou sem 
associação de bevacizumab (seguido de 
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fase de manutenção em monoterapia, 
cada 3 semanas, em 16 ou 12 ciclos adi-
cionais). Em ambos verificou-se um be-
nefício significativo na SLP nas doentes 
tratadas com bevacizumab em associa-
ção a quimioterapia. No ICON-7 o bene-
fício na SLP e na SG (28,8 vs. 36,6 me-
ses; HR: 0,64, p < 0,002) foi maior no 
sub-grupo de doentes de pior prognósti-
co: estádio FIGO IV ou III com doença 
residual > 1 cm após cirurgia de citor-
redução.

No COE recorrente, platino-sensí-
vel, o papel do bevacizumab foi avalia-
do no ensaio de fase III OCEANS17 
(Ovarian Cancer Study Comparing Effi-
cacy and Safety of Chemotherapy and 
Anti-Angiogenic Therapy). O tratamen-
to combinado de quimioterapia com 
dupleto carboplatino/gemcitabina com 
bevacizumab (seguido de fase de ma-
nutenção até progressão ou toxicidade 
inaceitável) revelou beneficio na SLP 
(8,4 vs. 12,4 meses; HR: 0,48; p < 
0,0001). Na doença platino-resistente 
o ensaio de fase III AURELIA verificou 
taxa de resposta de cerca de 30% com 
o uso de bevacizumab. Este estudo 
comparou o tratamento com quimiote-
rapia (doxorrubicina lipossómica pegui-
lada [PLD], topotecano ou paclitaxel) 
em monoterapia ou associado a beva-
cizumab (até progressão ou toxicidade 
inaceitável)18. Foi igualmente encontra-
do melhoria significativa na SLP (3,4 
vs. 6,7 meses; HR: 0,48; p < 0,001). O 
ramo do paclitaxel semanal mostrou 
melhor taxa de resposta, e grande van-
tagem no controlo precoce da ascite 

refratária. Foi o primeiro ensaio de fase 
III a encontrar benefício de um agente 
biológico no COE platino-resistente.

O espetro de toxicidade do bevaci-
zumab é em geral aceitável e manu-
seável. Os eventos adversos mais gra-
ves relacionados com esta terapêutica 
são: perfuração do trato gastrointesti-
nal (cerca de 2%, particularmente em 
doentes com quadros oclusivos pré-
vios), fistulização (2%), discrasia he-
morrágica (0,4-6-5%) e eventos trom-
boembólicos (3,8-7,8%). Entre os 
efeitos secundários mais frequentes, 
embora de menor gravidade, salienta-
-se a hipertensão (40%), proteinúria 
(0,7-38%) e dificuldade na cicatrização 
(1,2%)19.

Ramucirumab
O ramucirumab é um anticorpo mo-

noclonal tipo IgG 1, que inibe o VEGFR-2. 
Foi investigada a sua ação em monote-
rapia em doentes com COE recorrente 
ou persistente num ensaio de fase II 
(IMC-1121B)20. As doentes elegíveis 
para este estudo receberam tratamento 
baseado em platino em primeira linha, 
e apresentavam um intervalo livre de 
platino < 12 meses. Os objetivos primá-
rios eram a SLP e a taxa de resposta. 
Apesar de se observar atividade anti-
-tumoral com o ramucirumab, os obje-
tivos primários não foram atingindos.

Aflibercept
Outro agente que inibe diretamente 

o VEGF é o aflibercept (VEGF Trap), 
uma proteína de fusão recombinante, 
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constituída por extratos dos recetores 
VEGFR-1 e VEGFR-2 ligadas à porção 
FC da IgG 1 humana. O seu mecanismo 
de ação neutraliza a ação dos fatores de 
crescimento circulantes (VEGF e PIGF) 
uma vez que possui uma afinidade mais 
elevada para estes do que os reais VE-
GFR da membrana do endotélio.

Clinicamente o seu efeito foi testado 
num ensaio randomizado de fase II em 
doentes com COE platino-resistente, no 
qual se verificou boa tolerância (dose 2 
ou 4 mg/kg) e uma taxa de resposta glo-
bal de 10%21. Em combinação com o 
tratamento de quimioterapia também foi 
investigado em ensaios de fase I/II e con-
siderado seguro, mas o objetivo primário 
do estudo de fase II não foi atingido22. Em 
doentes com COE recorrente tratadas 
com docetaxel e aflibercept a taxa de 
resposta global foi de cerca de 54%. 
Contudo a sua vantagem perante o be-
vacizumab ainda não foi demonstrada.

Cediranib
O cediranib é uma pequena molécu-

la, inibidora de diferentes tirosina cina-
ses, incluído VEGFR-1, -2, -3 e c-KIT. Em 
ensaios de fase I, o cediranib foi testado 
encontrando-se uma dose máxima to-
lerada com atividade anti-tumoral de 
45 mg/dia, por via oral23. Relativamente 
a efeitos secundários verificou-se que 
os eventos adversos mais frequentes 
(grau II-III CTCAE) foram: hipertensão 
arterial (46%), hipotiroidismo (43%), 
fadiga (24%), diarreia (13%)23. 

O ensaio de fase III ICON-6 avaliou a 
adição do cediranib ao tratamento de 

quimioterapia com dupleto (carboplati-
no/paclitaxel) em doentes com COE re-
corrente (platino-sensível), e continuado 
em fase de manutenção por mais 18 me-
ses. O benefício foi demonstrado no ramo 
do cediranib com aumento da SLP (12,5 
vs. 9,4 meses; HR: 0,57; p < 0,00001) e 
da SG em cerca de 2,7 meses (17,6 vs. 
20,3 meses; HR: 0,7; p < 0,0419). Este 
foi o primeiro estudo a demonstrar be-
nefício na sobrevivência com um agen-
te biológico anti-angiogénico.

A abordagem combinada do cedira-
nib e do bevacizumab também foi alvo 
de estudo. A toxicidade verificada com 
esta abordagem é considerada inacei-
tável com ocorrência de eventos adver-
sos graves (hemorragia SNC e hiper-
tensão severa)24.

Pazopanib
O pazopanib é um TKI com múltiplos 

alvos: VEGFR (-1,-2 e -3), PDGFR e c-KIT, 
de administração oral. Está aprovado 
em diferentes países no tratamento de 
doentes com carcinoma de células re-
nais e sarcomas, no contexto metastáti-
co. O ensaio de fase II com o pazopanib 
em monoterapia, realizado com doentes 
com COE recorrente, foi o primeiro a 
demonstrar atividade no COE, com per-
fil de toxicidade aceitável25.

A incorporação do pazopanib no en-
saio de fase III AGO-OVAR 16, explorou 
a eficácia deste agente no tratamento 
do COE, trompas de Falópio ou primá-
rio do peritoneu com estádio FIGO II-
-IV26. Neste estudo foram aleatoriza-
das 940 doentes, previamente tratadas 



Manual de cancro do ovário

158

com cirurgia e quimioterapia (carbo-
platino/paclitaxel), a receber pazopanib 
(800 mg/dia) ou placebo, durante 24 me-
ses. Constatou-se um benefício signifi-
cativo na SLP no grupo de doentes que 
realizou pazopanib em manutenção 
(17,9 vs. 12,3 meses; HR: 0,77; p < 0,0021). 
A análise de subgrupo evidenciou 
maior redução de risco para recorrên-
cia nos doentes tratados com pazopa-
nib, estádio FIGO III-IV com tumor ma-
croscópico residual, > 1 cm (23% vs. 
18%; RR: 0,77). Os efeitos secundários 
mais frequentes (grau III-IV) foram: hi-
pertensão (30%), neutropenia (9%), 
diarreia (8,9%) e fadiga (2,7%).

Sorafenib
O sorafenib é um inibidor de múlti-

plos alvos incluíndo o VEGFR (-2, -3), 
PDGFR, c-KIT e FLT-3. Esta pequena mo-
lécula administrada por via oral também 
está envolvida no bloqueio da angiogéne-
se e apoptose de células endoteliais 
através da inibição da via RAS-MAPK 
(CRAF e BRAF)27. A sua atividade no COE 
foi constatada em diferentes estudos 
de fase II28,29, incluindo a combinação 
deste agente à quimioterapia com gem-
citabina em doentes com COE recorren-
te. Foi verificada uma taxa de resposta 
global de 33%, apesar de considerável 
toxicidade (síndrome mão-pé).

Outros inibidores da tirosina 
cinase

Outras moléculas anti-angiogéni-
cas foram igualmente alvo de estudo no 
tratamento do COE: sunitinib e nintedanib 

(anti-VEGFR); brivanib (anti-FGF), dovitinib 
(anti-FGF) e o cabozantinib (anti-cMet). 

O sunitinib é uma molécula TKI (VE-
GFR-1, -2 e -3; PDGFR) que mostrou 
modesta atividade anti-tumoral no 
COE recorrente (platino sensível) num 
ensaio de fase II, na dose de 50 mg 
dia30. O nintedanib é um inibidor triplo 
de tirosina cinase (anti-VGFR, FGF e 
PDGF) que foi incluído no ensaio de 
fase III AGO-OVAR 12, associado ao tra-
tamento de quimioterapia de primeira 
linha, em doentes com COE estádio 
FIGO IIB-IC. Verificou-se benefício na 
SLP com a associação ao nintedanib31.

Trebananib 
A família de angiopoietinas é cons-

tituída por 4 proteínas (Ang-1, Ang-2, 
Ang-3 e Ang-4) que têm um importan-
te papel na maturação, remodelação e 
estabilização vascular. A Ang-1 e Ang-
2 atuam como ligandos para recetores 
de tirosina cinase específicos na super-
fície da célula endotelial (Tie2), os 
quais promovem a sua proliferação32. 
O trebananib é uma proteína de fusão, 
ligada a um péptido (Fc), que neutraliza 
as angiopoietinas 1 e 2. Deste modo 
previne a sua ligação aos recetores 
Tie2, inibindo a angiogénese e a proli-
feração tumoral. Os ensaios de fase II 
que incluíram este agente verificaram 
significativa efetividade com perfil de 
toxicidade manuseável. 

Posteriormente, os ensaios clíni-
cos de fase III testaram a hipótese 
de que a adição do trebananib à qui-
mioterapia com paclitaxel semanal 
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poderia traduzir benefício na SLP. Fo-
ram incluídas neste estudo, denomina-
do TRINOVA, 912 doentes com COE 
recorrente (intervalo livre de platino < 
12 meses). A SLP mediana foi melhor no 
grupo de doentes tratado com a asso-
ciação a trebananib (7,2 vs. 5,4 meses; 
HR: 0,66 p < 0,0001). O efeito adverso 
mais frequente foi a ocorrência de ede-
ma periférico (64%)33.

Agentes anti-HER
Os recetores de membrana dos fa-

tores de crescimento epidérmico hu-
mano (EGFR) incluem 4 membros prin-
cipais: EGFR ou HER-1, HER-2/neu, 
HER-3 e HER-4. A ativação anormal 
desta via é responsável por processos 
de transformação maligna, prolifera-
ção celular e metastização. São várias 
as aplicações terapêuticas oncológicas 
que têm como alvo estes recetores de 
tirosina cinase como por exemplo os 
anti-HER-2 no cancro da mama ou 
anti-EGFR no cancro do pulmão ou co-
lorretal. As duas estratégias terapêuti-
cas anti-HER no COE correspondem 
aos TKI (erlotinib e gefitinib) ou a anti-
corpos monoclonais (cetuximab, pani-
tumumab, trastuzumab e pertuzumab).

Erlotinib e gefitinib
Apesar da expressão do EGFR estar 

frequentemente aumentada no COE 
(60%) a ocorrência de mutações é rara 
(cerca de 4%) e os resultados dos en-
saios clínicos com inibidores de EGFR 
têm reportado baixas taxas de respos-
ta. O gefitinib foi avaliado no COE 

recorrente, num ensaio de fase II, que 
constatou uma taxa de resposta de 
apenas 4%34. No estudo AGO-OVAR 2.6, 
em que o gefitinib foi combinado ao 
tamoxifeno, os resultados também não 
foram satisfatórios. 

O tratamento de manutenção com 
erlotinib foi avaliado no COE no ensaio de 
fase III – EORTC 55041, após tratamento 
de primeira linha baseado em platino35. 
Esta abordagem terapêutica não tradu-
ziu beneficio na SG.

Cetuximab e panitumumab
O cetuximab é um anticorpo mono-

clonal IgG 1 que se liga ao EGFR. Num 
ensaio de fase II foi avaliada a eficácia 
e segurança deste anticorpo no COE 
recorrente. A taxa de resposta foi bai-
xa, com resposta parcial em apenas 
4% dos casos36. A eficácia da combina-
ção do panitumumab ao tratamento de 
quimioterapia com doxorrubicina lipos-
sómica está a ser atualmente avaliada 
em doentes com COE KRAS wild type37.

Trastuzumab e pertuzumab
A sobre-expressão HER-2 está des-

crita em cerca de 14-30% dos casos de 
COE e diferentes análises mostraram 
diferente significado prognóstico para 
esta alteração38. Num estudo multi-
cêntrico com 320 doentes com COE 
avançado (GINECO), a amplificação 
HER-2 foi verificada em apenas 6% dos 
casos e não traduziu qualquer impacto 
na sobrevivência39.

O anticorpo monoclonal trastuzu-
mab (anti-HER-2) foi testado em 
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monoterapia no ensaio de fase II GOG 
160, em 41 doentes com COE recor-
rente ou refratário com amplificação 
de HER-2. Obteve uma taxa de respos-
ta global de 7,3% com intervalo livre de 
progressão de apenas 2 meses38. 

INIBIDOR DA PARP
O mapeamento genético (TCGA) re-

velou que aproximadamente 13% do 
COE seroso de alto grau apresentam 
mutações da linha germinativa dos ge-
nes BRCA1/240. Acredita-se que até cer-
ca de 50% das doentes poderão benefi-
ciar de terapêutica-alvo neste contexto, 
incluído todas as mutações somáticas 
e metilação de BRCA1/2 existentes3. 
Sabe-se que as mutações BRCA confe-
rem 60-85% risco de desenvolver can-
cro de mama e cerca de 15-40% risco 
de desenvolver COE41.

Os poly ADP ribose polymerase 
(PARP) constituem uma classe única 
de proteínas nucleares que estão en-
volvidas nos mecanismos de reparação 
de ADN. A PARP1 repara quebras es-
pontâneas da cadeia simples de ADN, 
que ocorre durante a replicação, e pre-
vine eventuais quebras entre a cadeia 
dupla de ADN. Estes defeitos de cadeia 
dupla são essencialmente reparados 
pela via de recombinação homóloga, 
dependente da ação da PARP, e que 
incorpora as proteínas onco-supresso-
ras BRCA 1 e 2. Em doentes com mu-
tação BRCA, a via de recombinação 
homóloga está deficitária e natural-
mente mais dependente da ação da 
PARP para correção dos defeitos. Com 

base neste contexto surgem os inibido-
res da PARP, sinteticamente letais nas 
células neoplásicas com mutação 
BRCA, ao induzirem a apoptose por fa-
lha na reparação de ADN42. Estes 
agentes demonstraram atividade em 
monoterapia no COE recorrente em até 
30% dos casos. A sua maior eficácia é 
presenciada nos casos BRCA mutados, 
platino-sensíveis43. 

Olaparib
Vários ensaios de fase II com olapa-

rib demonstraram elevadas taxas de 
resposta: 33% das doentes num estudo 
com COE recorrente (BRCA1/2 muta-
das)43; 50% num outro ensaio que in-
cluiu doentes com COE recorrente de 
alto grau e doentes com cancro da 
mama triplo negativo44.

Num ensaio de fase II randomizado 
com o olaparib em manutenção após 
recorrência de COE (platino-sensível, 
alto grau) foi demonstrado impacto po-
sitivo na SLP (8,4 vs. 4,8 meses; HR: 
0,35; p < 0,001), sem benefício na SG45. 
O benefício na SLP foi maior nas mu-
lheres com mutação BRCA tratadas 
em manutenção com olaparib (11,2 vs. 
4,3 meses; HR: 0,18; p > 0,0001)46.

Os ensaios de fase III que incluíram 
o olaparib (SOLO-1 e SOLO-2) preten-
dem consolidar o papel deste agente 
no tratamento de COE em mulheres 
com mutação BRCA 1/2. O SOLO-2 foi 
desenhado de modo a comparar o tra-
tamento em fase de manutenção ver-
sus placebo, após resposta ao trata-
mento de quimioterapia com platino 
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(na doença recorrente, platino-sensível, 
com mutação BRCA 1/2). No estudo 
SOLO1, o olaparib está a ser estudado 
na fase de manutenção após tratamen-
to de primeira linha de COE com muta-
ção BRCA 1/2.

Outros inibidores de PARP: 
veliparib, rucaparib, niraparib  
e BMN 673 

Outros inibidores de PARP como o 
niraparib e rucaparib, estão atualmente 
a ser estudados no tratamento de manu-
tenção de COE recorrente, platino-sensí-
vel, em ensaios de fase III. Um ensaio de 
fase II incluiu o veliparib no tratamento 
de COE recorrente, BRCA mutado, em 
combinação com o tratamento de qui-
mioterapia47. 

Os inibidores da PARP também mos-
traram atividade anti-tumoral quando 
combinados com quimioterapia. Contu-
do, a acentuada mielossupressão e os 
efeitos tóxicos gastro-intestinais con-
duziram à sua introdução na fase de 
manutenção preferencialmente48.

METABOLISMO DO ÁCIDO 
FÓLICO 

O ácido fólico é essencial na sínte-
se de ADN e na proliferação celular. O 
recetor folato (RF-α) encontra-se so-
bre-expresso no COE, pelo que as es-
tratégias de tratamento baseadas nos 
anticorpos anti-RF-α foram considera-
das altamente promissoras na abor-
dagem desta neoplasia. O farletuzu-
mab (MoA) foi um dos anticorpos 
anti-RF investigado e com resultados 

altamente promissores nos ensaios de 
fase I e II, demonstrando efetividade e 
um bom perfil de tolerabilidade. No es-
tudo de fase III, denominado MORAB 
003, em doentes portadoras de COE 
recorrente platino-sensível, comparou o 
tratamento com o dupleto carboplatina 
e paclitaxel em associação com o farle-
tuzumab ou placebo, os objetivos primá-
rios não foram atingidos.

O vintafolide (ácido fólico conjuga-
do com hidrazida desacetilvinblastina) 
foi investigado em ensaios de fase I 
encontrando-se uma dose máxima to-
lerada de 2,5 mg (trissemanal – dias 2, 
3 e 5) e posteriormente em fase II 
(PRECEDENT) em COE platino-resis-
tente associada à PLD. Perante os re-
sultados positivos a investigação con-
tinuou com a elaboração de um ensaio 
clínico de fase III (PROCEED), mas o 
benefício clínico mas não se verificou 
benefício clínico.

MODULADORES DA 
RESISTÊNCIA

Diversos mecanismos de resistên-
cia à quimioterapia têm sido identifica-
dos nos últimos anos. De um ponto de 
vista conceptual, a nível molecular, 
distinguem-se a resistência clássica e 
a resistência atípica a várias drogas 
(multidrug resistance [MDR]) como 
processos de desenvolvimento de re-
sistência primária ou secundária. A 
MDR clássica é mediada através da 
atividade da proteína transportadora 
ABC (ATP-binding cassette), a glico-
proteína P (P-Gp)49. Entre os vários 
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mecanismos relacionados com a MDR 
identificam-se a presença de transpor-
tadores ATP alternativos, a detoxifica-
ção pela glutationa-S-transferase, a 
fosforilação pela proteína cinase C 
(PKC), a modulação da apoptose, a am-
plificação de sistemas de reparação do 
DNA e das topoisomerases do DNA50.

A canfosfamida (TLK 286) é um 
composto análogo da glutationa, ativa-
do pela glutationa-S-transferase P1-1. 
Alguns estudos demonstram atividade 
em monoterapia, embora os resultados 
mais interessantes se relacionem com 
a sinergia farmacológica, conduzindo a 
um aumento na eficácia de citostáticos 
como a carboplatina, o topotecano ou 
a PLD51,52.

IMUNOTERAPIA
A imunoterapia engloba as estraté-

gias de tratamento cujo efeito terapêu-
tico é obtido pela estimulação, inibição, 
supressão ou modulação do sistema 
imunitário. Dentro das diversas modali-
dades, é possível distinguir entre estra-
tégias inespecíficas (citocinas e interfe-
rões), específicas (anticorpos) e de 
imunização. O estado funcional do siste-
ma imunitário, a escolha de antigénios 
tumorais representativos e os mecanis-
mos de escape tumoral são elementos-
-chave para o sucesso do tratamento.

Citocinas
As citocinas apresentam atividade 

anti-tumoral por meio da inibição do 
crescimento celular e da angiogéne-
se, destruição celular e ativação das 

cascatas da inflamação. Além disso 
estão descritos mecanismos de esti-
mulação imunológica e de inibição de 
oncogenes sobre-expressos53. No 
COE, foram testadas a IL-2, o IFN-γ e 
o IFN-α.

A IL-2 administrada intraperitoneal-
mente demonstrou resposta em 25% 
dos casos num ensaio fase II em COE 
platino-resistente recidivado, com so-
brevivência mediana de 2,1 anos54. Os 
interferões γ e α demonstraram ativi-
dade antitumoral em células de COE 
tanto in vitro como in vivo, com efeitos 
anti-proliferativos e anti-angiogénicos. 
Ensaios da década de 80 demonstra-
ram taxas de resposta da ordem dos 
30-50% para o IFN-α em doentes com 
carga tumoral baixa55. Esta citocina foi 
também estudada como terapêutica 
de manutenção em doentes com COE 
avançado sem evidência de progres-
são após quimioterapia, não tendo sido 
encontradas diferenças na SG ou 
SLP56,57. O IFN-γ foi estudado em com-
binação com GM-CSF em ensaios de 
fase II. A administração conjunta de 
IFN-γ, GM-CSF e carboplatina demons-
trou uma taxa de resposta de 56% no 
tratamento de COE platino-sensível 
recorrente58.

Imunoterapias específicas
Ensaios de fase I e II revelaram 

resultados promissores na conjuga-
ção de quimioterapia clássica com 
imunomodulação, tendo conduzido à 
realização de um ensaio fase III de 
combinação do IFN-γ 1b com paclitaxel 
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e carboplatina em tratamento de pri-
meira linha. Os resultados não de-
monstraram benefício em termos de 
SG e as doentes tratadas com IFN-γ 1b 
apresentaram um perfil de toxicidade 
que conduziu ao encerramento preco-
ce do estudo59.

Imunoterapia passiva  
baseada em anticorpos

Tratamentos baseados em anticor-
pos exercem o seu efeito tumoral me-
diante o bloqueio de mecanismos de 
carcinogénese através da interação 
com o seu ligando ou por citotoxicidade 
mediada pelo complemento ou citoto-
xicidade dependente do anticorpo 
(complement-mediated cytotoxicity, 
antibody-dependent cytotoxicity, CDC e 
ADCC respetivamente). Estes meca-
nismos estão descritos em terapêuti-
cas biológicas utilizadas em várias 
neoplasias, como o trastuzumab e o 
bevacizumab. A heterogeneidade tu-
moral é uma das propriedades que li-
mita e eficácia destes mecanismos60.

Vacinação

Vacinas peptídicas
A síntese e ativação de células T 

efetoras pode ser estimulada através 
da apresentação antigénica por células 
do complexo MHC I e II. No COE foram 
estudadas estratégias de imunização 
com base na apresentação de antigé-
nios dos peptídeos HER-2 ou MUC1, 
conduzindo ao estabelecimento de 
imunidade específica61,62. 

Vacinas de células dendríticas
As células dendríticas são instru-

mentos potenciais na imunologia tu-
moral pela sua função de apresentado-
ras de antigénios. Emboras as células 
dendríticas tenham sido identificadas 
no microambiente do COE, a ausência 
de antigénios tumorais reconhecíveis 
pelos linfócitos T tem constituído uma 
barreira ao desenvolvimento de tera-
pêuticas imunológicas. Neste contexto, 
a exposição a lisados tumorais tem 
permitido o processamento de diver-
sos antigénios tumorais simultanea-
mente, diminuindo assim o efeito da 
instabilidade genética e integrando 
parte da complexidade do microam-
biente celular63. 

Agentes anti-PD-(L)1 e 
anti-CTLA-4

À semelhança dos recentes desen-
volvimentos em outros tipos de neopla-
sia, a abordagem terapêutica sobre as 
moléculas reguladoras PD-1 e CTLA-4, 
presentes na superfície das células T, 
está em estudo no COE, prometendo 
resultados que mudam o paradigma da 
imunoterapia para uma intervenção te-
rapêutica direta sobre as células efeto-
ras do sistema imunitário64. 

CONCLUSÕES
Atualmente as doentes com COE 

mantêm elevadas taxas de mortalida-
de porque o diagnóstico continua a ser 
efetuado na fase avançada da doença 
pelo que, os clínicos e investigadores 
das diferentes áreas e dedicados a 
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esta patologia oncológica, têm que 
continuar a unir esforços para obten-
ção de resultados terapêuticos mais 
promissores. 

A investigação no campo das tera-
pêuticas dirigidas tem sido muito vasta 
e várias moléculas mostraram ativida-
de quer na fase de platino-sensibilida-
de quer na fase de platino-resistência. 
Como a angiogénese apresenta um 
papel importante no crescimento e 
metastização do COE, potentes inibido-
res dos fatores anti-angiogénicos, tais 
como VEGFR; PDGFR; FGFR demons-
traram benefício clínico quando avalia-
dos em diferentes ensaios clínicos. No 
entanto, o bevacizumab foi o anti-an-
giogénico com maior impacto na SLP 
em todas as fases da doença e na SG 
no estádio IV ou III com doença residual 
após cirurgia de cito-redução quando 
utilizado em 1.a linha. Os inibidores da 
PARP, nomeadamente o olaparib têm 
também um importante papel nas 
doentes com COE portadoras de muta-
ções somáticas ou germinativas nos 
genes BRCA 1/2 na doença platino-
-sensível estando preconizado para a 
fase de manutenção após tratamento 
prévio com quimioterapia.

O desenvolvimento de potenciais 
biomarcadores e a identificação de 
subgrupos representa o desafio futuro 
no tratamento desta patologia, levan-
do à definição de estratégias indivi-
dualizadas tendo por base não só a 
análise do tumor mas também do 
doente assente em estudos genéticos 
e de farmacogenómica.
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Vigilância do cancro do ovário
Mónica Nave

O cancro do ovário é o 6.o cancro 
mais frequente na população feminina 
e, em todo o mundo, são diagnosticados 
cerca de 200.000 novos casos por ano1.

Após o diagnóstico, o tratamento 
inicial inclui, habitualmente, cirurgia de 
citoredução, seguida (ou precedida) de 
terapêutica (neo) adjuvante.

Na sequência deste tratamento, a 
maioria das doentes fica sem evidência 
de doença.

Com efeito, cerca de 60% das mu-
lheres com cancro do ovário estão vi-
vas aos cinco anos2.

Todas as doentes sem evidência de 
doença após o tratamento inicial de-
vem manter uma vigilância médica 
subsequente e este plano de vigilância, 
incluindo os seus objetivos, deve ser 
precocemente discutido3. 

Os objetivos da vigilância compreen-
dem o diagnóstico precoce e o trata-
mento de eventuais toxicidades tardias 
associadas aos tratamentos efetuados, 
o apoio psicológico e emocional às 
doentes e o diagnóstico e eventual tra-
tamento da recidiva de doença.

CAPÍTULO 14

Cerca de 70% das doentes com 
cancro do ovário diagnosticado em es-
tádio avançado terão uma recaída da 
sua doença, e a maioria beneficiará 
com tratamento posterior.

Tanto a quimioterapia, associada à 
não a cirurgia, como os novos fárma-
cos alvo: nomeadamente antiangiogé-
nicos e inibidores da poly ADP ribose 
polymerase (PARP), podem constituir 
armas terapêuticas com impacto no 
aumento da sobrevivência destas 
doentes4-6.

No entanto, a recidiva de cancro do 
ovário continua a ser uma doença na 
maior parte das vezes incurável e este 
aspecto deve ser abordado com a 
doente no sentido de serem correta-
mente definidos os objetivos do plano 
de vigilância e da instituição de tera-
pêutica em caso de recidiva. 

A vigilância de doentes sem evidên-
cia de doença após a terapêutica inicial 
inclui, habitualmente, a história clínica 
e o exame objetivo periódicos. A periodi-
cidade é variável mas será de conside-
rar ser de três em três meses durante 
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os primeiros dois anos, a cada quatro 
meses no terceiro ano, e a cada seis me-
ses a partir dessa altura7.

As doentes devem ser esclarecidas 
acerca dos sinais e sintomas que pos-
sam fazer suspeitar de uma recidiva, e 
devem alertar o seu médico assistente 
e antecipar consultas se for o caso.

Constituem sinais e sintomas de 
alerta, dor ou aumento do volume ab-
dominal, alterações dos hábitos intes-
tinais, cansaço ou intolerância ao es-
forço, sintomas constitucionais como 
a anorexia e a perda de peso, entre 
outros.

Não há qualquer evidência na lite-
ratura do benefício da realização de 
exames de imagem (nomeadamente 
ecografia, tomografia computorizada 
(TC), ressonância magnética (RM) ou 
tomografia por emissão de positrões 
[PET]) na vigilância de doentes assin-
tomáticas8.

Recentemente a emissão de posi-
trões com tomografia computorizada 
(PET-TC) demonstrou ter benefício na 
deteção de doença de baixo volume 
em doentes com sintomas suspeitos 
de recidiva mas sem tradução radioló-
gica nos exames tradicionais (nomea-
damente TC)9.

No entanto, em doentes assintomá-
ticas, não está provado o benefício do 
seu uso.

Em relação ao papel do doseamen-
to de CA 125, mais de 85% dos doentes 
com carcinoma do ovário têm níveis de 
CA 125 acima de 35 U/ml à data do 
diagnóstico.

Em 1996, Rustin, et al., publicaram 
os critérios de definição de progressão 
de carcinoma do ovário de acordo com 
o CA 125 e demonstraram, a partir da 
análise de 255 doentes incluídos num 
ensaio de quimioterapia adjuvante, que 
o aumento dos níveis séricos de CA 
125 para duas vezes o limite superior 
do normal após a quimioterapia de pri-
meira linha, confirmado numa segunda 
determinação, predizia a recaída de 
doença. Neste estudo, excluindo situa-
ções potencialmente confundentes de 
aumento de CA 125 (como doença in-
flamatória peritoneal não maligna, cir-
rose, endometriose e cirurgia recente), 
a probabilidade de um valor de CA 125 
duas vezes o limite superior do normal, 
confirmado numa segunda determina-
ção, não predizer a recaída de doença, 
era inferior a 2%10.

A questão que se colocou a seguir 
prendia-se com a implicação, em ter-
mos de atitude terapêutica, em relação 
a um diagnóstico de recaída/progres-
são de doença com base apenas na 
subida do CA 125, em doentes assinto-
máticas.

Em 2010 o mesmo autor publicou 
os resultados de um estudo cooperati-
vo (MRC/EORTC) randomizado, dese-
nhado para responder a esta questão.

Mil quatrocentos quarenta e dois-
mulheres, em remissão completa após 
quimioterapia de 1.a linha com regime 
de platino e com doseamento de CA 
125 dentro dos limites de referência, 
foram incluídas neste ensaio e avalia-
das de três em três meses com exame 
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clínico e doseamento de CA 125 sérico. 
Se o valor de CA 125 excedesse 2 ve-
zes o limite superior do normal as 
doentes eram randomizadas para o iní-
cio imediato de tratamento com qui-
mioterapia (nos 28 dias após a deteção 
da subida do marcador) ou o início de 
quimioterapia diferido no tempo até ao 
início de sintomas ou recidiva clinica-
mente evidente. O objetivo principal do 
estudo era a sobrevivência global.

Das 1.442 doentes registadas no 
estudo, 529 foram randomizadas para 
os dois braços de terapêutica (265 para 
tratamento imediato, 264 para trata-
mento diferido). O ensaio incluiu tam-
bém a avaliação da qualidade de vida 
das doentes dos dois grupos. Foi usado 
o questionário European Organisation 
for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC) QLQ-C30, aplicado em ambos 
os braços do ensaio, antes de cada ci-
clo de quimioterapia 

Com uma mediana de follow up de 
56,9 meses a partir da randomização e 
370 mortes, não se verificou qualquer 
diferença de sobrevivência global entre 
os dois grupos de tratamento (HR: 
0,98; IC 95%: 0,8-1,2; p = 0,85). A me-
diana da sobrevivência global foi de 25,7 
meses para os doentes que iniciaram 
tratamento imediato e de 27,1 meses 
para as doentes cujo tratamento foi di-
ferido até ao aparecimento de sintomas.

A mediana de tempo com bom score 
de saúde global foi de 7,2 meses para 
as doentes com quimioterapia imedia-
ta, e de 9,2 meses para as doentes com 
quimioterapia diferida. O tempo desde 

a randomização até à primeira deterio-
ração deste score foi de 3,2 meses no 
grupo de doentes com tratamento ime-
diato versus 5,8 meses nas doentes 
com tratamento diferido.

A conclusão dos autores foi que, de 
acordo com os resultados do estudo, 
não ficou provado o benefício de sobre-
vivência, do início de tratamento ime-
diato com quimioterapia em doentes 
com recaída de carcinoma de ovário 
diagnosticada apenas com base em su-
bidas do CA 12510.

Para além da ausência de benefício 
em termos de sobrevivência, neste es-
tudo, verificou-se uma deterioração 
precoce da qualidade de vida das doen-
tes que iniciaram quimioterapia mais 
precocemente.

Uma questão que permanece sem 
resposta é a que se prende com o papel 
do CA 125 na deteção precoce da reci-
diva em doentes candidatas a cirurgia. 

Estão atualmente a decorrer estu-
dos randomizados, prospetivos que tes-
tam o impacto da cirurgia da recidiva12,13. 

Mas mesmo que estes estudos 
mostrem benefício, em termos de so-
brevivência, da cirurgia neste contexto, 
resta-nos ainda a questão se um diag-
nóstico precoce da recidiva (traduzido 
por um aumento do CA 125 numa 
doente assintomática) tem ou não im-
pacto no seu prognóstico (por outras 
palavras, se a capacidade para resse-
car completamente a recidiva tumoral 
depende do momento de deteção da 
mesma ou, pelo contrário, da biologia 
do próprio tumor).
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Não havendo evidência de benefício 
do início precoce de quimioterapia nes-
ta população de doentes sem sintomas 
ou sinais de doença mas com subida 
isolada de CA 125, a determinação do 
marcador por rotina, pode constituir 
um fator gerador de ansiedade para a 
doente.

Idealmente, se for decidido solicitar 
este exame durante a vigilância, por 
exemplo em casos de doentes incluí-
das em ensaios clínicos onde esta de-
terminação seja mandatória, ou em 
caso de vontade da própria doente, é 
desejável que as implicações clínicas e 
a futilidade da terapêutica sejam dis-
cutidas com a doente14.

A população de doentes assintomá-
ticas mas com subida de CA 125 pode 
constituir um grupo candidato a estudo 
de moléculas pouco tóxicas (como o 
tamoxifeno), com o objetivo de tentar 
diminuir a velocidade de progressão de 
doença14.

Para além da deteção da recidiva, o 
plano de vigilância deve também in-
cluir o diagnóstico e a terapêutica de 
eventuais sequelas associadas ao tra-
tamento inicial de que são exemplo, 
entre outros, a polineuropatia associa-
da a quimioterapia com taxanos e o 
linfedema associado à cirurgia de lin-
fadenectomia15,16.

Nas mulheres pré-menopáusicas 
com um diagnóstico de cancro do ová-
rio, a cirurgia inicial resulta, na grande 
maioria das vezes numa menopausa 
precoce. Como consequência, as doen-
tes referem com frequência queixas de 

afrontamentos e estão em risco para o 
desenvolvimento de osteoporose.

Apesar da evidência epidemiológica 
de que a terapêutica de substituição 
hormonal com estrogénios pode au-
mentar ligeiramente o risco de cancro 
do ovário, um estado pequeno, rando-
mizado, não confirmou este efeito de-
letério da terapêutica de substituição 
em sobreviventes de cancro do ovário. 
Assim, o uso deste tipo de terapêutica 
em mulheres sintomáticas constitui 
uma opção razoável17.

As consultas de vigilância devem 
também servir para informar e motivar 
as sobreviventes de cancro em relação 
à prática de estilos de vida saudáveis 
(nomeadamente a abstenção tabágica, 
consumo de dieta equilibrada e prática 
regular de exercício físico)18.

Exames de rastreio de segundos 
tumores (nomeadamente mama e có-
lon) de acordo com programas de ras-
treio em vigor devem também ser 
equacionados de acordo com o risco de 
recidiva da doença inicial.

A história pessoal e familiar de can-
cro, se não foi apurada na fase de tra-
tamento inicial, deve também ser 
questionada com o objetivo de even-
tual rastreio de mutação associada 
(nomeadamente mutação BRCA1/2) 
com impacto em atitudes preventivas 
e terapêuticas posteriores19.

A discussão de qualquer outro as-
sunto que constitua motivo de preocu-
pação ou angústia para a doente deve 
ser estimulado e o acesso à consulta 
deve ser agilizado.
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