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Câncer de ovário

Estadiamento
Tumor limitado aos ovários

Estádio I

Ia – Tumor limitado a um ovário, cápsula intacta, sem tumor na
superfície externa.
Ib – Tumor limitado aos dois ovários, cápsula intacta, sem tumor
na superficie externa.
Ic – Tumor de ovário nos Estádio Ia ou Ib mas com tumor na
superficie ou cápsula rota de um ou ambos os ovários; ou com
ascite ou lavado peritoneal com células neoplásicas presentes.
Tumor com extensão à pélvis.
IIa – Extensão e/ou metástases para o útero e/ou trompa.

Estádio II

IIb – Extensão para outros tecidos pélvicos.
IIc – Tumor no Estádio IIa ou IIb, mas com tumor na superfície de
um ou ambos os ovários ou com cápsula rota, ou com ascite ou
lavado peritoneal com células malígnas presentes.
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Estadiamento
Tumor com implantes além da pélvis e/ou linfonodos inguinais,
pélvicos e/ou retroperitoneais positivos. A ocorrência de
metástases na superfície hepática corresponde ao Estádio III.
Também considerar como tumor limitado à pélvis verdadeira mas
com extensão ao intestino delgado ou omento.
IIIa – Tumor macroscopicamente limitado à pélvis verdadeira com
Estádio III linfonodos negativos
mas com disseminação peritoneal comprovada histologicamente.
IIIb – Tumor em um ou ambos ovários com confirmação
histológica de implante peritoneal e este não excedendo 2 cm de
diâmetro. Linfonodos negativos.
IIIc – Implantes peritoneais maiores que 2 cm de diâmetro e/ou
linfonodos inguinais ou pélvicos/retroperitoneais positivos.
Tumor com metástases à distância
Estádio IV Havendo derrame pleural deve ser pesquisada presença de
células neoplásicas. Metástases parenquimatosas hepáticas
correspondem ao Estádio IV.
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Avaliação inicial
História familiar – avaliação do risco de câncer hereditário
A avaliação de oncogeneticista é recomendada mas é pouco disponível em
nosso meio. Em pacientes com câncer epitelial de ovário, invasivo, de alto
grau é importante a avaliação da possibilidade da presença de mutações
germinativas, particularmente dos genes BRCA1 e BRCA2. Independente da
história familiar, em tumores não mucinosos está indicado o sequenciamento
dos genes BRCA1 e BRCA2 para a busca de mutações germinativas. Sempre
que possível, painéis mais amplos são úteis para a identificação de outras
síndromes hereditárias associadas ao câncer de ovário. A avaliação com
oncogeneticista, particularmente dos familiares não afetados, é desejável
sempre que disponível.
Ressonância magnética ou tomografia de abdome total e exame de imagem
do tórax.
Avaliação endoscópica, se necessário (endoscopia digestiva alta e/ou
colonoscopia), especialmente em histologia mucinosa.
Exames laboratoriais incluindo hemograma, funções renal e hepática e eletrólitos.
Ca 125.
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Conceitos
Citorredução completa: ausência de doença macroscopicamente visível.
Citorredução incompleta: doença macroscopicamente visível ≤ 1 cm.
Sem citorredução: doença macroscopicamente visível >1cm.
Citorredução de intervalo: doença inicialmente extensa e considerada
irressecável. A abordagem cirúrgica é realizada após tratamento quimioterápico.
Citorredução secundária/resgate: assim como na cirurgia primária, caso seja
obtida citorredução ótima em pacientes consideradas platina sensíveis.
Procedimento padrão do estadiamento cirúrgico:
- Citologia oncótica do líquido ascítico ou lavado peritoneal (diafragma direito e
esquerdo, abdome e pelve).
- Inspeção cuidadosa de toda superfície peritoneal (parietal e visceral).
- Biopsias ou ressecção das aderências. Omentectomia infracólica.
Caso não sejam visualizados implantes: biópsia aleatória do peritôneo vesical,
fundo de saco, goteiras parieto-cólicas e infra-diafragmático bilateral.
Histerectomia total abdominal e salpingooforectomia bilateral (tumor deve
ser removido sem rompimento de cápsula e deve ser realizada biopsia de
congelação para confirmação de malignidade).
Ressecção das áreas suspeitas e linfadenectomia pélvica e retroperitoneal.
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Tumores ressecáveis
Citorredução completa
EC Ia G1 ou 2

Observação

EC Ib G1
EC Ia G3
EC Ib G2 ou 3

3-6 ciclos de quimioterapia
adjuvante baseada em platina1,2
(NE1 GRA)

EC Ic qqG
EC II
Histologia células claras

EC III e IV

6-8 ciclos de quimioterapia
baseada em platina3,4,5
(NE1 GRA)
Quimioterapia intraperitoneal* 6,7,8
(NE1 GRA)
*O uso de quimioterapia intraperitoneal requer equipe
mutidisciplinar em serviço especializado. É pouco disponível
em nosso meio. Em estudo apresentado esse ano, GOG 252,
a QT IP não se mostrou melhor que a QT EV. Aguardamos
publicação dos dados.
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Tumores potencialmente ressecáveis
EC III e IV
Quimioterapia neoadjuvante x3-6 >> Cirurgia de Intervalo
Se citorredução ótima = 2-3x quimioterapia
baseada em platina9,10,11 (NE2 GRA)
Total 6-8 ciclos
Manutenção
Pazopanibe12/Taxol13 (NE2-3 GRB)
Esquemas
Carboplatina AUC 5-6
Paclitaxel 175mg/m2
Carboplatina AUC5-6
D1
Docetaxel 75mg/m2
D1
Carboplatina AUC5-6
D1
Paclitaxel 80mg/m2
D1, D8, D15
Carboplatina AUC 5-6
Paclitaxel 175mg/m2
D1
Bevacizumabe 15mg/kg
Pazopanibe 800mg/d VO por 24 meses
Paclitaxel 175mg/m2 EV 28/28d por 12 meses

21/21d‡
21/21d
21/21d14,15 €
(NE 1; GR B)
21/21d16,17
(NE 1; GR B)

‡ Esquema mais utilizado.
€ Benefício de dose densa parece ser restrito a populações
orientais
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Tumores refratários, recidivados e/ou metastáticos
Conceitos
Platina sensível: recaída após 6 meses do término da terapia
Platina resistente: recaída antes de 6 meses do término da terapia.
Platina refratária: progressão de doença durante a terapia
baseada em platina.
Quimioterapia Sistêmica
Esquemas - 1ª linha
Carboplatina AUC5-6
Paclitaxel 80mg/m2

D1
D1, D8, D15

21/21d14,15 €
(NE 1; GR B)

Carboplatina AUC 5-6
Paclitaxel 175mg/m2
Bevacizumabe 15mg/kg

D1

21/21d16,17
(NE 1; GR B)

€ Benefício de dose densa parece ser restrito a populações
orientais.
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Esquemas – Recidiva platina sensível
Carboplatina AUC 5-6
Paclitaxel 175mg/m2
Carboplatina AUC 5
Doxorrubicina lipossomal 2530mg/m2
Carboplatina AUC 4
Gemcitabina 1000mg/m2
Bevacizumabe 15mg/kg

D1
D1
D1
D1, D8

21/21d18
(NE 1; GR A)
21/21d19
(NE 1; GR A)
21/21d20,21
(NE 2; GR B)

Esquemas – Recidiva platina resistente/refratário
Doxorrubicina lipossomal 30-40mg/m2 D1 28/28d
+/- Bevacizumab 10mg/kg 15/15d ou 15mg/kg 21/21d (NE2 GR
B) 22,23
Paclitaxel 175mg/m2 D1 21/21d
+/- Bevacizumab 10mg/kg 15/15d ou 15mg/kg 21/21d (NE2 GR
B) 22,23
Topotecano 1,25mg/m2 D1 a D5 21/21d
+/- Bevacizumab 10mg/kg 15/15d ou 15mg/kg 21/21d (NE2 GR
B)22,23
Estudo americano de custo-efetividade no contexto de
doença platina-refratária sugere que a dose 15mg/kg 21/21d é
custo efetiva.
Gemcitabina 1.000 mg/m2 D1, D8,D15 28/28d (NE2 GRB)
Vinorelbina 25 mg/m2 semanalmente (NE2 GRB)
Ciclofosfamida oral 50 mg/d contínuo (NE2 GRB)
Etoposídeo oral 50 mg/d 14/21dias (NE2 GRB)
Tamoxifeno 20 mg/d continuo (NE2 GRB)
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Olaparibe está indicado no tratamento de tumores com
mutação do BRCA refratários a pelo menos três linhas de
quimioterapias prévias, segundo o FDA desde 2014. De
maneira semelhante, também é aprovado como terapia de
manutenção em pacientes com tumores mutados, recidivados
e que responderam a terapia com platina, segundo o EMA.
Embora não tenha aprovação no Brasil pela ANVISA, o uso
dessa droga pode ser discutido nessas situações.24

Seguimento
- Consultas 3-4 meses (por 2 anos), posteriormente 4-6 meses
(por 3 anos), e anualmente em seguida.
- Ca 12525
Questiona-se o uso do Ca 125 em casos onde há acesso a
exames de imagens. Consideramos o uso em cada consulta se
inicialmente elevado em situações onde os exames de imagens
não estão amplamente disponíveis. (NE1 NRC)
- TCs quando clinicamente indicado
* Elevação isolada do marcador CA 125 na ausência de
alterações clínicas ou de imagem não constitui critério
suficiente para indicação de tratamento. Sugere-se estreitar o
seguimento e repetir imagens mais precocemente.
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Tumores de baixo potencial maligno
do ovário
Definição
Também conhecidos como “borderline” ou de proliferação
atípica, são neoplasias com baixo potencial de malignidade,
subdivididas em duas categorias com prognóstico semelhante:
com ou sem microinvasão. Suas células mostram atipias
discretas com baixo índice mitótico1. Segundo dados de 2002
apresentados no 2º. Simpósio Europeu de Câncer de Ovário,
em Clermont-Ferrand, não mais do que 2% destes tumores
“malignizam” aos 20 anos de observação. Podem apresentar
implantes peritoneais invasores (desmoplásicos ou epiteliais)
ou não. Os invasores, obviamente, acarretam um prognóstico
pior com sobrevida estimada em cerca de 35% aos 10 anos2.
Podem ser de natureza serosa ou mucinosa principalmente,
mas também endometrióide e de células claras, estes num
percentual mínimo.
Características específicas
As do tipo seroso, o mais comum, ocorrem em cerca de
65% das neoplasias ovarianas borderline.3 O prognóstico é
excelente apesar da presença de implantes peritoneais e do
comprometimento linfonodal em cerca de 35% das pacientes;
nestes casos, há maior risco de recorrência e evolução para
carcinoma seroso invasor de baixo grau. Sobrevida estimada
em 95-100% aos 10 anos4.

Câncer de ovário

Em aproximadamente 10% ocorrem áreas de micro-invasão
que é definida como o grupo de células com, no máximo, 5
mm invadindo o estroma papilar ou parede cística.
Os implantes peritoneais são divididos em invasores e nãoinvasores de acordo com a presença ou não de invasão do
estroma no local do implante. A imensa maioria (90%) são nãoinvasores5. Em apenas 4 a 13% dos casos de tumores bordeline
encontramos critérios para a definição de “invasor”. Estudos de
biologia molecular mostram mutações similares (Braf, Kras) entre
tumores serosos bordeline e carcinoma serosos de baixo grau o
que sugere a possibilidade de que estes (carcinomas de baixo
grau) provenham de neoplasias borderline.
As neoplasias borderline mucinosas são subdivididas em tipos
intestinal (o mais frequente) e endocervical ou seromucinoso6.
Aproximadamente 10 a 20% apresentam microinvasão. Ao
contrário dos borderline serosos, os implantes peritoneais não
estão associados a neoplasia mucinosa borderline. Se as lesões
peritoneais mucinosas estiverem presentes, provavelmente a
neoplasia primária não esteja no ovário7.
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Embora com mutações idênticas em Kras observadas nos
cistoadenomas mucinosos e carcinomas mucinosos, o
borderline mucinoso apresenta expressão de padrão gênico
distinto da observada em serosos, endometrióides e células
claras sugerindo, fortemente, que os vários tumores do ovário
são entidades distintas entre si.
Neoplasias borderline endometrióides, são pouco comuns (2 a
10% de todas as neoplasias borderline) e ocorrem quase sempre
em pós-menopáusicas. São de muito bom prognóstico!8
Como ocorre nos demais tipos histológicos, apresentam
biologia molecular e imunofenótipo similares ao
adenocarcinoma endometrióide do ovário (CTNN-B1, PI3CA,
PTEN e mutações em ARID1A). Estas características reforçam
a possibilidade de progressão do cistoadenoma endometrióide
à neoplasia endometrioide borderline ao adenocarcinoma
endometrióide.9
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Tratamento
Eminentemente cirúrgico de tumores e/ou implantes! (2A)
As cirurgias devem ser conservadoras, especialmente em
pacientes jovens que pretendem engravidar (2B). Os riscos
de recidiva com histerectomia c/salpingo-ooforectomia,
ooforectomia ou ooforectomia parcial são de 5,7, 15,1 e 36,3 %,
respectivamente. As re-intervenções são, na maioria das vezes,
de finalidade curativa uma vez que as recidivas, praticamente
sempre, são não-invasoras.10 Quimioterapia adjuvante nesta
situação (tumores não invasores) não encontram indicação (2A).
O tratamento para tumores de ovário borderline com implantes
invasores muda completamente: nesta situação o tratamento
deve ser o mesmo dispensado aos adenocarcinomas do ovário,
inclusive quando indicada, complementação com tratamento
adjuvante (2B).
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Tumores não epiteliais do ovário
Tumores germinativos do ovário
Classificação

Tumores
de celulas
germinativas
primitivas

• Disgerminoma
• Seio endodérmico (Yolk Sac ) (raros
subtipos são hepatóides e intestinais)
• Carcinoma embrionário
• Coriocarcinoma não gestacional
• Poliembrioma
• Tumores de células germinativas misto
(componente específico)

Teratoma
bifásico ou
trifásico

• Teratoma imaturo (sólido, cístico ou ambos)
• Teratoma maduro
- Sólido
- Cístico: teratoma maduro cístico (cisto
dermóide)
• Teratoma maduro cístico (cisto dermóide
com transformação maligna)

Teratoma
monoderma

• Struma ovarii
• Carcinóide
• Struma ovarii e carcinóide
• Outras (neuroectodérmico maligno e
ependimoma)

Formas mistas
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DIAGNÓSTICO
Anamnese
Dor pélvica subaguda ou sensibilidade a pressão pélvica
Exames recomendados
1. Ultrassonografia abdominal e pélvica transvaginal
2. Tomografia abdome e pelve
3. RX Tórax PA e perfil
4. Hemograma completo, testes de função hepática e renal
5. Dosagem sérica alfa-fetoproteína, BHCG, DHL
6. Segunda opinião de patologistas experientes deve ser
considerada: devido a dificuldade diagnóstica e raridade dos
tumores germinativos de ovário.
7. Inibina (no caso de disgerminomas) pode ser usado como
marcador de doença
8. Cariótipo pré-operatório (na suspeita de gonadoblastoma)
DIAGNÓSTICO ANÁTOMO-PATOLÓGICO E IMUNOISTOQUÍMICO
DE TUMORES GERMINATIVOS PRIMITIVOS
O diagnóstico pode ser feito com material histológico
convencional, marcadores imunoistoquímicos ( como
Salla4 e OCT3/4) que são amplamente utilizados e mais
recentemente SOX2 em carcinoma embrionário e tumores
neuroectodérmicos primitivos de teratomas) e hibridização
in situ fluorescente do cromossomo 12p para confirmar
diagnóstico em casos difíceis.
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Imunoistoquímica de tumores germinativos primitivos
Salla4

OCT3/4

SOX2

Disgerminoma

+

+

-

Yolk Sac

+

-

-

Carcinoma embrionário

+

+

+
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ESTADIAMENTO (FIGO / TNM)
Geralmente é adaptado dos tumores epiteliais de ovário
conforme definido pela FIGO.
O estadiamento é cirúrgico , sendo este realizada geralmente
por via aberta , mas em casos selecionados , através de
cirurgia laparoscópica ou robótica.
Incluiu:
1. Exame cuidadoso da cavidade abdominal
2. Biópsia do peritôneo diafragmático , das goteiras
parietocólicas, do peritôneo pélvico e lavado peritoneal
3.Não há consenso sobre o papel da linfadenectomia , mas
deve ser realizado só em casos de anormalidade linfonodal
4. Salpingo-ooforectomia unilateral com preservação do ovário
contralateral e útero é considerado o tratamento padrão para
estes tumores , mesmo em caso de doença avançada , dada a
alta responsividade destes tumores a quimioterapia
5. Não deve ser realizada biópsia do ovário contralateral ,
quando este é considerado macroscopicamente normal
6. Curetagem de endométrio deve ser realizada para descartar
neoplasia de endométrio concomitante em pacientes com
tumores germinativos
7. Em mulheres na pós menopausa e em pacientes com
doença avançada ou com envolvimento ovariano bilateral, a
salpingo-ooforectomia bilateral deve ser realizada

Câncer de ovário

Classificação FIGO

Estádio I Tumor limitado aos ovários

Ia – Tumor limitado a um ovário, cápsula intacta,
sem tumor na superfície externa.
Ib – Tumor limitado aos dois ovários, cápsula
intacta, sem tumor na superficie externa.
Ic – Tumor de ovário nos Estádio Ia, ou Ib mas
com tumor na superficie ou cápsula rota de um
ou ambos os ovários; ou com ascite ou lavado
peritoneal com células neoplásicas presentes.

Estádio II Tumor com extensão à pélvis

IIa – Extensão e/ou metástases para o útero e/
ou trompa.
IIb – Extensão para outros tecidos pélvicos
IIc – Tumor no Estádio IIa ou IIb, mas com
tumor na superfície de um ou ambos os ovários
ou com cápsula rota, ou com ascite ou lavado
peritoneal com células malígnas presentes.

Estádio III - Tumor com
implantes além da pélvis e/ou
linfonodos inguinais, pélvicos e/
ou retroperitoneais positivos.
A ocorrência de metástases na
superfície hepática corresponde
ao Estádio III. Também
considerar como tumor limitado
à pélvis verdadeira aqueles com
extensão ao intestino delgado
ou omento.

IIIa – Tumor macroscopicamente limitado à
pélvis verdadeira com linfonodos negativos
mas com disseminação peritoneal comprovada
histologicamente.
IIIb – Tumor em um ou ambos ovários com
confirmação histológica de implante peritoneal
e este não excedendo 2 cm de diâmetro.
Linfonodos negativos.
IIIc – Implantes peritoneais maiores que 2
cm de diâmetro e/ou linfonodos inguinais ou
pélvicos/retroperitoneais positivos.

Estádio IV - Tumor com metástases à distância. Havendo derrame
pleural deve ser pesquisada presença de células neoplásicas. Metástases
parenquimatosas hepáticas correspondem ao Estádio IV.
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Para permitir avaliação prognóstica dos diferentes critérios,
nos Estádios Ic e IIc, é importante saber se a ruptura da
cápsula foi espontânea ou causada pelo cirurgião ou se as
células malignas detectadas foram através de lavado peritoneal
ou líquido ascítico.

Referências:
1.FIGO Committee on Gynecologic Oncology: Current FIGO staging for cancer
of the vagina, fallopian tube, ovary, and gestational trophoblastic neoplasia. Int J
Gynaecol Obstet 105 (1): 3-4, 2009. [PUBMED Abstract]
2. Ovary and primary peritoneal carcinoma. In: Edge SB, Byrd DR, Compton CC,
et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, NY: Springer, 2010,
pp 419-28.
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Classificação TNM
T - Tumor primário
Tx

Tumor não pode ser avaliado

T1

O tumor limitado aos ovários

T1a
T1b

T1c
T2
T2a
T2b
T2c
T3
T3a
T3b
T3c

O tumor limitado a um ovário; cápsula intacta, sem tumor na superfície
ovariana; sem células malignas em líquido ascítico ou em lavados peritoneais
Tumor limitado a ambos os ovários; cápsulas intactas, sem tumor nas
superfícies ovarianas; sem células malignas em líquido ascítico ou em
lavados peritoneais
Tumor limitado a um ou ambos os ovários, com qualquer um dos
seguintes achados: cápsula rompida, tumor na superfície ovariana,
células malignas em líquido ascítico ou em lavados peritoneais
Tumor que envolve um ou ambos os ovários, com extensão pélvica
Extensão e/ou implantes no útero e/ou trompa(s); sem células malignas
em líquido ascítico ou em lavados peritoneais
Extensão para outros tecidos pélvicos; sem células malignas em líquido
ascítico ou em lavados peritoneais
Extensão pélvica (2a ou 2b), com células malignas em líquido ascítico
ou em lavados peritoneais
Tumor que envolve um ou ambos os ovários com metástase peritoneal
fora da pélvis, confirmada microscopicamente, e/ou metástase em
linfonodo regional
Metástase peritoneal microscópica, além da pélvis.
Metástase peritoneal macroscópica, além da pélvis, com 2 cm ou
menos em sua maior dimensão
Metástase peritoneal, além da pélvis, com mais de 2 cm em sua maior
dimensão, e/ou metástase em linfonodo regional
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Classificação TNM
N – Linfonodo regional
Nx

Linfonodo regional não pode ser avaliado.

N0

Ausência de linfonodo comprometido.

N1

Comprometimento dos linfonodos próximos ao tumor.

Classificação TNM
M – Metástase à distância
M0

Ausência de metástase à distância.

M1

Metástase à distância.

Nota: Metástase na cápsula hepática corresponde a T3/estádio III; metástase
no parênquima hepático, M1/estádio IV. Um derrame pleural deve ter citologia
positiva para corresponder a M1/estádio IV.

Câncer de ovário

Grupamento por Estadios
Estadio I

T1

N0

M0

Estadio IA

T1a

N0

M0

Estadio IB

T1b

N0

M0

Estadio IC

T1c

N0

M0

Estadio II

T2

N0

M0

Estadio IIA

T2a

N0

M0

Estadio IIB

T2b

N0

M0

Estadio IIC

T2c

N0

M0

Estadio III

T3

N0

M0

Estadio IIIA

T3a

N0

M0

Estadio IIIB

T3b

N0

M0

T3c

N1

M0

Qualquer T

N1

M0

Qualquer T

Qualquer N

M1

Estadio IIIC
Estadio IV
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FIGO / TNM - Resumo Esquemático
Estágio I - Tumor limitado aos ovários.
Estadio IA

T1a

N0

M0

Estadio IB

T1b

N0

M0

Estadio IC

T1c

N0

M0

Estágio II - Tumor envolve um ou ambos os ovários e tem extensão para a pelve
Estadio IIA

T2a

N0

M0

Estadio IIB

T2b

N0

M0

Estadio IIC

T2c

N0

M0

Estadio III - Tumor em um ou ambos os ovários, com implantes peritoneais
fora da pelve e/ou linfonodos retroperitoneais ou inguinais positivos.
Metástases hepáticas superficiais. Tumor limitado à pelve verdadeira, mas com
extensão histologicamente confirmada para intestino delgado ou omento.
Estadio IIIA

T3a

N0

Estadio IIIB

T3b

N0

M0

Qualquer T

N1

M0

T3c

N0

M0

Estadio IIIC

Estadio IV - Tumor envolvendo um ou ambos os ovários, com metástases
à distância ou metástases para fígado ou derrame pleural positivo para
malignidade. Qualquer T, qualquer N, M1.

Câncer de ovário

Tratamento
ESTADIOS PRECOCES
• CIRURGIA - Preservadora de fertilidade
- Cirurgia apenas sem quimioterapia adjuvante
Disgerminoma puro EC IA
Teratoma imaturo EC IA G1
Considerações
Em disgerminoma puro a taxa de recidiva é baixa de 15 a 25% e esta pode ser tratada com
quimioterapia com sucesso numa eventual recidiva com alta taxa de cura.

• QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE
Teratoma imaturo EC IA G2-G3 e IB e C
Não Disgerminoma EC IA a B
Considerações
• Há alguns dados publicados que sugerem que todos os graus de teratoma imaturo IA G2-3, IB-IC
podem apenas ser seguidos sem quimioterapia adjuvante após cirurgia preservadora de fertilidade, (III, A)
reservando a quimioterapia para uma eventual recidiva , mas tal conduta não é consenso.
• Porém dados da literatura inglesa mostram que a maioria dos centros sugerem uso quimioterapia
combinada com BEP (Bleomicina, Etoposide e Cisplatina) para tumores não disgerminomatosos EC IA e IB
Referências
1.Thomas GM, Dembo AJ, Hacker NF, et al.: Current therapy for dysgerminoma of the ovary. Obstet Gynecol 70
(2): 268-75, 1987. [PUBMED Abstract]
2. Dark GG, Bower M, Newlands ES, et al.: Surveillance policy for stage I ovarian germ cell tumors. J Clin Oncol
15 (2): 620-4, 1997. [PUBMED Abstract]
3.Williams S, Blessing JA, Liao SY, et al.: Adjuvant therapy of ovarian germ cell tumors with cisplatin, etoposide,
and bleomycin: a trial of the Gynecologic Oncology Group. J Clin Oncol 12 (4): 701-6, 1994. [PUBMED Abstract]
4. Slayton RE, Park RC, Silverberg SG, et al.: Vincristine, dactinomycin, and cyclophosphamide in the treatment
of malignant germ cell tumors of the ovary. A Gynecologic Oncology Group Study (a final report). Cancer 56
(2): 243-8, 1985. [PUBMED Abstract]
5. Williams SD, Blessing JA, DiSaia PJ, et al.: Second-look laparotomy in ovarian germ cell tumors: the
gynecologic oncology group experience. Gynecol Oncol 52 (3): 287-91, 1994. [PUBMED Abstract]
6. Gershenson DM: The obsolescence of second-look laparotomy in the management of malignant ovarian
germ cell tumors. Gynecol Oncol 52 (3): 283-5, 1994. [PUBMED Abstract]
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Tratamento
ESTADIOS AVANÇADOS E RECIDIVADOS
Geralmente o tratamento incluiu cirurgia seguida de
quimioterapia adjuvante
• CIRURGIA
- Pacientes devem ir para cirurgia citorredutora para
remoção de máxima quantidade de tumor possível , mas sem
procedimentos extensos pois tal tumor é altamente sensível a
quimioterapia e com preservação de fertilidade já que mesmo
na doença avançada a taxa de cura e maior que 90%.
- A cirurgia citorredutora secundária na doença recidivada ou
progressiva em tumores germinativos permanece controversa
, pode ter benefício em grupos selecionados particularmente
em em teratoma imaturo e na síndrome de crescimento de
teratoma .
- Evidência de doença radiológica de tumor residual (após
cirurgia e quimioterapia ) com marcadores normais alfa feto,
BHCG pode se considerar cirurgia, mas observação também ,
pode ser uma opção.
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• QUIMIOTERAPIA
Indicada:
Carcinoma embrionário e seio endodérmico
Disgerminoma EC II a IV
Teratoma imaturo EC II a IV
1. Quimioterapia baseada em platina e a escolha.
• BEP 03 ciclos (quando a doença foi ressecada
completamente) ou tumores ECI de baixo risco conforme
critério do Memorial Sloan Kettering Cancer Center) categoria
2B
OBS: *Em pacientes selecionados com disgerminoma EC IB
a III para minimizar toxicidade é aceitável uso VP 16 120mg/
m2 D1-3 e Carboplatina 400mg/m2 ou AUC 5-6 a cada 04
semanas por 03 ciclos)
• BEP 04 ciclos, sendo que a Bleomicina deve ser omitida
para reduzir o risco de toxicidade pulmonar ou uso de PVB
(Cisplatina, Vimblastina e Etoposide) (quando há doença
residual macroscópica ou categoria de alto risco baseado no
critério do Memorial Sloan Kettering Cancer Center) (III,A)
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2. Na doença recidivada já tratada com platina previamente
Se Intervalo > 6 meses:
Ifosfamida e Cisplatina associada ou não a Paclitaxel deve ser
considerada como segunda linha
Outros regimes ativos em segunda linha:
Vimblastina/ Ifosfamida e Cisplatina (VeIP)
Cisplatina /Vimblastina /Bleomicina (PVB)
*quimioterapia em alta dose ou qt adicional a discutir em
casos selecionados
Se Intervalo <6 meses (resistentes a platina):
Vincristina /Actinomicina D/Ciclofosfamida (VAC)
Pacliaxel/Gemcitabina
Se doença radiológica de tumor residual e marcadores
persistentemente elevados ( alfa fetoproteína e BHCG) após
a quimioterapia de primeira linha
Quimioterapia de resgate com TIP (Paclitaxel , Ifosfamida e
Cisplatina) ou alta dose de quimioterapia
Na doença refratária a múltiplos esquemas de quimioterapia
e não curável
Monoterapia
Terapia suporte
Estudos clínicos
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Novos agentes terapêuticos:
Investigacionais:
Inibidores de tirosina quinase (Imatinib e Sunitinib)
Anti-angiogênicos (Bevacizumab)
Estes agentes isolados ou associados a quimioterapia podem
representar futuras opções terapêuticas mas no momento
aguardam estudo prospectivos. (II-IV)
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MANEJO DOS TUMORES GERMINATIVOS DE OVÁRIO
Cirurgia

(com preservação
de fertilidade
quando indicada)

Estadio

Quimioterapia

Seguimento

Disgerminoma
EC IA

X

-

X

EC IB-IC

X

X

(X)

EC IIA-IV

X

X

Teratoma imaturo
EC IA G1

X

-

X

EC IA G2-3

X

X

(X)*

EC IB-IC

X

X

X

EC IA-IV

X

X

EC IA-IB

X

X

Outros EC

X

X

Tumor seio endodérmico

X: sugerido

(X) sugerido por alguns autores

* adequado estadiamento cirúrgico

X

- sem terapia
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• RADIOTERAPIA
Disgerminoma é altamente sensível a radioterapia , mas deve
ser indicado apenas em casos selecionados, devido ao impacto
negativo na fertilidade.
MARCADORES DE RESPOSTA AO TRATAMENTO
Marcadores séricos:
BHCG, Alfafetoproteína , DHL , ca 125 e inibina (marcadores de
resposta durante e quimioterapia e de recidiva)
Imagem:
Tomografia de Abdome e pelve e tórax (avaliar resposta
quimioterapia na doença mensurável)
Ultrassom pélvico
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SEGUIMENTO
Consideração: Cerca de 75% dos tumores germinativos tendem
a recidiva no primeiro ano e o sítio mais comum da recidiva é a
cavidade peritoneal
1. Anamnese, exame físico , exame pélvico e marcadores
séricos a cada 03 meses nos 02 primeiros anos
2. Anamnese, exame físico , exame pélvico e marcadores
séricos a cada 06 meses do 2 ao 5 anos e até progressão de
doença
3. Ultrassom pélvico a cada 06 meses naquelas pacientes de
fizeram cirurgia preservadora de fertilidade
4. CT de abdome e pelve é usualmente utilizado conforme
indicação clínica
5. PET-CT para seguimento e mensuração de resposta ainda
não tem papel bem estabelecido
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