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RESUMO 

   O câncer de ovário acomete principalmente mulheres acima de 50 anos 

e possui um diagnóstico tardio já que em sua fase inicial, não apresenta 

sintomas específicos. O diagnóstico do câncer de ovário é realizado através do 

exame físico, exame de imagem e dosagem de marcador tumoral CA 125. O 

enfoque desta monografia é o diagnóstico por imagem referente ao câncer de 

ovário.  O raio x de tórax é utilizado para o rastreamento de metástases 

pulmonares. A ressonância magnética é usada quando há contra indicação na 

tomografia computadorizada, pois podem apresentar alergia ao contraste 

iodado, contra indicado para gestantes e pacientes com insuficiência renal. O 

ultrassom é utilizado para avaliar a morfologia dos ovários e no rastreamento e 

na detecção do câncer. Como resultante a esta monografia foi que o 

diagnóstico por imagem tem um papel importante na prevenção, tratamento e 

também pode auxiliar na prevenção precoce do câncer.  

INTRODUÇÃO 

 O câncer de ovário é um câncer clinicamente silencioso, sendo 

diagnosticado num estágio avançado do câncer. Mais de 70 % das pessoas 

afetadas manifestar-se no estádio III sendo um tumor ginecológico com maior 

mortalidade e morbidade (VALENTIM; QUADRADO; CUNHA, 2012). 

Na fase inicial do câncer não há sintomas específicos; à medida que o tumor 

vai crescendo vão aparecendo os sintomas. (INSTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCER, 2015). 

 A literatura afirma que a faixa etária de maior incidência é acima dos 50 

anos e após a menopausa (APPEL et al, 2009).  

 O estadiamento do câncer de ovário é basicamente cirúrgico onde avalia 

a extensão do tumor( MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

O estadiamento cirúrgico é considerado o “gold-standard” no carcinoma do 

ovário (VALENTIM; QUADRADO; CUNHA, 2012).Os métodos de diagnósticos 

utilizados no câncer de ovário são: história clinica, exame clinico, ultrassom, 

ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x , dosagem do 



marcador tumoral CA 125 entre outros.(LIVRO CANCRO GINECOLÓGICO, 

2012).O enfoque desse trabalho é relatar os tipos de diagnóstico por imagem 

referente ao câncer de ovário tais como: ultrassom, ressonância magnética, 

tomografia computadorizada e raio x . 

OBJETIVO 

 O objetivo desse trabalho é estudar os tipos de diagnóstico por imagem 

referente ao câncer de ovário. 

METODOLOGIA 

  Esta monografia tem como metodologia a revisão bibliográfica que por 

meio da leitura de diversos estudos científicos relacionado ao tema Câncer de 

ovário, pode-se obter uma abordagem do tema, além da análise sobre os 

diagnósticos sobre este câncer, por métodos de imagem. Foram utilizados 

artigos científicos, sites, livros e revistas para a elaboração desta monografia, e 

na pesquisa destes, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: câncer de 

ovário, diagnóstico por imagem, raio-x, ressonância magnética, tomografia, 

ultrassom, ovário, entre outras. Foram utilizadas as seguintes bases de dados 

para a pesquisa: Scielo e Pubmed. O período de seleção dos artigos foi de 

1891 a 2015. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  Para cada tipo de câncer existem características diferentes para cada 

método de diagnóstico por imagem a ser utilizado.  (REVISTA ONCO, 2011). 

Segundo Vélez  et al (1891), o estadiamento cirúrgico tem importância 

diagnóstica e é essencial para a terapêutica. 

O RAIO- X  

O raio-x  de  tórax ajuda detectar  metástases pulmonares que é muito rara no 

câncer de ovário e  nos derrames  pleurais que apresenta 15% dos pacientes   

e  que  pode aparecer  no câncer ovariano.(ONCOGUIA,2015)  

 



RESSONÂNCIA  MAGNÉTICA 

 A ressonância magnética é um método de diagnóstico por imagem, que 

usa ondas eletromagnéticas para a formação das imagens. A ressonância 

magnética produz imagens que permitem determinar o tamanho e a localização 

de um tumor ovariano, como a presença de metástases.  (ONCOGUIA, 2015). 

Este método é utilizado para avaliação morfológica dos ovários. São usadas no 

diagnóstico do câncer de ovário, fornece também o tamanho e o conteúdo dos 

tumores ovarianos (APPEL et al , 2009). 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

   “A Tomografia Computorizada (TC) é actualmente é o método de eleição 

para o estadiamento do carcinoma do ovário (VALENTIM;QUADRADO 

;CUNHA , 2012).” 

Para Ayla et al  (2007) ,a tomografia por emissão de prótons PET CT é usada 

para  melhorar o prognóstico, ajuda com o diagnóstico diferencial para 

distinguir lesões malignas e benignas e detecção de tumores desconhecidos. 

 ULTRASSOM 

   O ultrassom é o primeiro exame a ser utilizado quando existe uma 

suspeita de câncer de ovário. É útil para diferenciar um tumor ovariano de um 

cisto cheio de líquido (ONCOGUIA, 2015). 

O ultrassom transvaginal tem papel importante no rastreamento do câncer de 

ovário e na caracterização das massas ovarianas, podendo indicar benignidade 

ou malignidade (VÉLEZ et al, 1891). 

  O ultrassom da pelve é um método é utilizado para avaliação 

morfológica dos ovários. São usadas no diagnóstico do câncer de ovário, 

fornece também o tamanho e o conteúdo dos tumores ovarianos e a distinção 

de benigno de maligno (APPEL et al, 2009). 
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