
 

 

 

TÍTULO: CÂNCER DE OVÁRIO E A PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE.TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BIOMEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): TAMIRES OLIVEIRA SANTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SELMA CECÍLIA BOURROULORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO

O câncer de ovário é a neoplasia ginecológica mais letal com

baixa taxa de sobrevida. Isto se deve ao diagnostico tardio da doença,

onde o câncer se encontra em estágio avançado, geralmente nos níveis

III e IV da doença, com isto as formas de tratamento são restritas,

diminuindo a sobrevida da mulher.

2. INTRODUÇÃO

O câncer de ovário é a neoplasia ginecológica mais letal

(FERREIRA, 2013), sendo a sexta neoplasia maligna mais frequente

(REIS,2005). Isto ocorre em grande parte porque a maioria das pacientes

possuem a doença diagnosticada em seu estado avançado, ou seja nos

estádios III e IV da doença (FERREIRA, 2013), e devido a isso menos da

metade das mulheres sobrevivem por mais de cinco anos após terem o

diagnóstico (DERCHAIN; DUARTE-FRANCO; SARIAN, 2009). O

diagnostico inicial é extremamente difícil, pois esta doença escapa dos

exames ginecológicos rotineiros, e tão pouco é diagnosticada através do

exame físico (MARTINS, 2012) e devido a isso as opções de tratamento é

restrito a cirurgia citorredutora e quimioterapia baseada em platina e como

são parcialmente efetivas poderá ocorrer a recorrência e óbito devido a

doença (REIS, 2005).

Grande parte das mulheres com câncer de ovário não apresenta

sintomas antes que o câncer atinja seu estado avançado. Os sintomas

sugestivos do câncer de ovário podem ser dor pélvica, dor abdominal,

urgência urinária, inchaço e saciedade precoce (JELOVAC;

ARMSTRONG, 2011) e sintomas gastrointestinais como prisão de ventre.

Estes sintomas devem necessariamente estar presentes por menos de

um ano e serem frequentes, ou seja, ocorrer por mais de 12 vezes ao

mês e com isso deve ocorrer a investigação do câncer de ovário (DAVY,

2007)

O diagnostico pode ser dado através do exame de sangue, exame

físico ou clinico, exame pélvico, ultrassom e biopsia (MARTINS, 2012)



Nos últimos anos aumentou-se a preocupação com a qualidade

de vida após o tratamento do câncer, pois muitas mulheres se encontram

em idade reprodutiva quando são diagnosticas com esta doença

(CASTELLOTTI; CAMBIAGHI, 2008). A preservação da fertilidade pode

se dar através da criopreservação ou da criopreservação de embriões

(SILVA, 2006). A criopreservação é o procedimento de congelamento de

oócitos. A criopreservação de embriões necessita da indução da ovulação

através de hormônios com a retirada de óvulos que serão fertilizados em

laboratórios pelo procedimento de reprodução assistida para

posteriormente serem congelados e armazenados (CASTELLOTTI;

CAMBIAGHI, 2008).

3. OBJETIVO

Caracterizar tumor de ovário, sua relação com a manutenção de

fertilidade e descrever técnicas para o diagnostico precoce do câncer de

ovário para a melhoria da sobrevida da mulher preservando sua fertilidade

antes, durante ou após o tratamento de sua doença.

4. METODOLOGIA

Esse trabalho esta sendo desenvolvido por meio de pesquisas

cientificas com revisão de artigos. Utilizando base de dados como a

Scielo, Bireme, Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Pubmed.

Foram usadas as palavras-chaves: câncer de ovário, neoplasia de

ovário, diagnostico de pacientes com câncer de ovário, preservação da

fertilidade.

5. DESENVOLVIMENTO

Dentre as complicações pelo diagnostico tardio esta a perda da

função ovariana, já que frequentemente o câncer de ovário se manifesta

em estágio avançado com sintomas vagos. A avaliação da extensão do

câncer é basicamente cirúrgica, onde a cavidade pélvica e abdominal

devem ser exploradas meticulosamente. (SILVA, 2006)



6. RESULTADOS PRELIMINARES

O câncer de ovário é uma patologia complexa para ser

diagnostica, principalmente pelo fato de escapar dos exames

ginecológicos rotineiros, e pelo exame físico dificilmente ser associado a

esta doença, pois os sintomas são análogos a outras patologias

impedindo em sua maioria diagnostico precoce e a diminuição da

sobrevida da mulher.
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