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RESUMO
Chnee LH. Avaliação do tratamento hormonal e/ou intervencionista por
punção nos tumores císticos de ovários (Tese). São Paulo : Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 103p.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar em mulheres com tumores
císticos de ovário, a proporção que, somente com o tratamento clínico e/ou
punção, não necessitaram de cirurgia; a influência da medicação e das
doenças associadas na indicação de cirurgia e se a punção reduziu
significativamente o tamanho dos cistos.
Casuística e métodos: Selecionaram-se 71 mulheres com idade entre 19 e
70 anos de idade, portadoras de tumores císticos de ovário maior que 5 cm,
com características de benignidade ao ultra-som transvaginal com Doppler
colorido e pulsado e com perfil endócrino e marcadores séricos tumorais
normais. Foram divididas em cinco grupos: 1) Grupo A: 15 mulheres que
fizeram uso de acetato de noretisterona; 2) Grupo B: 13 mulheres que
fizeram uso de acetato de medroxiprogesterona; 3) Grupo C: 14 mulheres
que utilizaram contraceptivo oral; 4) Grupo D: 15 mulheres que foram
tratadas com análogo de GnRH e 5) Grupo E: 14 mulheres que não fizeram
uso de medicação. Todos os grupos foram acompanhados por um ano. No
final do primeiro trimestre, se o cisto persistiu, foi realizada a punção. No
final do segundo trimestre, se houve recidiva do cisto, foi indicada cirurgia.
As pacientes tiveram alta após um ano de acompanhamento com o
tratamento do cisto concluído. Resultados: Não houve diferenças
significantes entre os cinco grupos. Constatou-se que a condição de uso de
medicação para doença associada teve influência significativa no resultado
dos tratamentos. Verificou-se que a redução do tamanho do cisto com a
punção foi efetiva após 9 meses de acompanhamento. Observou-se que 7%
das mulheres tiveram indicação direta para cirurgia sem a punção, portanto,
a proporção de recidiva da punção foi de 19,3% enquanto a porcentagem de
mulheres que não fizeram a cirurgia foi de 73,2%. Conclusão: A proporção
de mulheres que responderam adequadamente somente com o tratamento
clínico e/ou a punção, não necessitando pois de cirurgia foi de 73,2%. A
influência da medicação/ doença associada no tratamento não cirúrgico foi
significativa. A redução do tamanho dos cistos benignos em função do
tratamento instituído incluindo a punção foi significativa, a qual foi
observada após 9 meses de tratamento.
Descritores: cistos ovarianos; cistos ovarianos/terapia; noretindrona; 17acetato de medroxiprogesterona; anticoncepcionais orais; gonadorrelina;
biópsia por agulha; cistos ovarianos/cirurgia.

SUMMARY
Chnee LH. Evaluation of hormonal treatment and/or intervention through
aspiration of ovarian cystic tumors [thesis]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2006. 103p.
Objectives: To evaluate the rate of women with ovarian cystic tumors
submitted to diferent regimens of hormonal treatment and/or aspiration that
didn’t need surgery. To access the effectiveness of ovarian cyst aspiration
guided by ultrasonography (USG) and to study the influence of medication
and associated diseases in the need for surgery.
Patients and Methods: Seventy one (71) women, in an age range from 19 to 70
years, diagnosed with ovarian cysts larger than 5 cm in length, with benign
aspect, examined using an ultrasonographic transvaginal probe and color
Doppler. All the women have been submitted to measurements of serum
tumor markers and hormonal levels. They were grouped in five different
categories: 1) Group A: 15 women treated with noretisterone acetate; 2)
Group B: 13 subjects treated with medroxiprogesterone acetate; 3) Group C:
14 patients treated with combined oral contraceptive; 4) Group D: 15 women
treated with GnRH analog, and 5) Group E: 15 women with no treatment
(control). After 3 months, all the patients were reevaluated. In those ones
whose cysts remained, cyst aspiration guided by ultrasonography was
indicated. After 3 extra months, the women were submitted to a new USG
examination and in those whose cysts still remained, surgery was performed.
All the patients were followed for one year.
Results: There was no significant difference among the groups of hormonal
treatment. The use of medication promoted a significant influence in the
treatment outcomes. We also noted that the cyst aspiration was effective in
reducing the size of the cysts after 9 months of follow up. Seven per cent (7%)
of the patients have had immediate indication for surgery. Among those who
was submitted to cyst aspiration, 19.3% had to be resubmitted to treatment
because of re-incidence of the cyst, whereas, 73.2% avoid the need for
surgery.
Conclusions: The proportion of subjects treated with hormones and/or cyst
aspiration, with no need for surgery, was of 73.2%. The influence of
medication/associated disease in the treatments without surgery was
significant. The reduction of size of the cysts because of the hormonal and/or
aspiration treatment was significant, which was observed after 9 months of
therapy.

Descriptors: Ovarian cysts; ovarian cysts/therapy; norethindrone;
medroxyprogesterone 17-acetate; oral contraceptives; gonadorelin; needle
biopsy; ovarian cysts/surgery

1. INTRODUÇÃO

1.1 Incidência de câncer de ovário

O câncer de ovário tem sido a primeira causa de morte por doença
maligna ginecológica nos EUA, afetando uma em 56 mulheres e causando
cerca de 14.500 mortes anualmente (DISAIA e CREASMAN, 1997). A
história natural desta doença permanece ainda pouco compreendida, tanto que
não houve redução na sua mortalidade nos últimos 60 anos. Quando
diagnosticado tardiamente tem mínimas chances de cura. A sobrevida de cinco
anos para o estádio I é de 75%, enquanto para o estádio IV é de apenas 14%.
Mais de 80% dos casos ocorrem em mulheres acima de 50 anos. Quanto mais
idosa a mulher, maior a possibilidade de apresentar estágio avançado da
doença; assim a sobrevida de cinco anos é menor que 50% nas mulheres com
65 anos (DISAIA e CREASMAN, 1997).
No Brasil, a freqüência de tumores malignos na população vem
aumentando ao longo deste século, passando de 2,7% na década de trinta para
12,6% na de oitenta, constituindo-se na segunda principal causa de óbito entre
as mulheres, com taxa de 51,4% por 100.000 habitantes (INSTITUTO
NACIONAL DO CÂNCER,1996).
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Portanto, o câncer de ovário tem grande importância pela alta taxa de
mortalidade ( SOUEN e PINOTTI,1992). No Serviço de Oncologia Genital do
Hospital das Clínicas da FMUSP representa 21% dos casos atendidos
(CARVALHO et al., 1994), sendo, pois, necessário um método efetivo para o
diagnóstico clínico e laboratorial desses tumores, particularmente em fases
iniciais (OYELESE et al., 2002).

1.2 Aspectos gerais: diagnóstico e tratamento.

Em 1971, BARBER e GRABER descreveram a síndrome do ovário
palpável na pós-menopausa. Naquela época, antes de ser difundido o uso do
ultra-som, eles consideravam que “uma massa pélvica encontrada no exame
físico era o único exame prático e seguro para avaliar e diagnosticar um tumor
ovariano”. Sustentavam que não havia aumento fisiológico do ovário e que
todos deveriam ser considerados como neoplasias e recomendavam
rigidamente removê-los por laparotomia.
Em estudo retrospectivo, observou-se que 66% de todas as massas
ovarianas que requeriram laparotomia eram na realidade cistos funcionais
(ERIKSSON et al., 1985; VARRAS, 2004). Mulheres com tumor cístico de
ovário têm sido tratadas cirurgicamente apesar do baixo potencial de
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malignidade

destes

cistos,

sendo

portanto

muitas

vezes

operadas

desnecessariamente (BAILEY et al., 1998 e ROMAN, 1998).
O desenvolvimento da tecnologia em imagem sonográfica permitiu
observar as características das massas anexiais, seguramente com maior
sensibilidade e especificidade do que apenas com a palpação ao exame físico
(OYELESE et al., 2002).
A ultra-sonografia tem sido considerada método diagnóstico efetivo em
todas as idades, desde a adolescência ( CARDOSOet al., 2004), menacme,
menopausa e ( BAGNOLI et al., 2004) na pós-menopausa (CHNEE et al.,
2004).
TIMMERMAN et al., em 2000, reuniram, na Bélgica, 20 universidades
européias e norte-americanas e em consenso padronizaram as características
diagnósticas de imagem em ultra-sonografia. Definiram a IOTA ( Avaliação
Internacional de Tumores Ovarianos), utilizando classificação histológica e
cirúrgica para orientar a conduta clínica, sustentando, entre outras
considerações, que é particularmente relevante o tratamento conservador em
tumores císticos ovarianos, pois, cistos simples uniloculares com até 10cm de
diâmetro e sem projeções papilares, têm praticamente 0% de possibilidade de
malignidade.
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Alguns autores recomendam o tratamento hormonal, como a
administração de contraceptivo hormonal durante 60 dias (BÜCHLER, 1986;
TERREIRO e MATSUBARA, 1988). Altas doses de contraceptivos já foram
recomendadas para tratar cistos funcionais (PERES et al., 1991; CURTIN,
1994 e OSMERS, 1996 ).
Alguns autores, como HACKLÖER (1985) consideram que o folículo
ovariano pode ser observado a partir de cinco milímetros de diâmetro e admite
que o folículo maduro pode atingir 20 a 27mm. Outros autores observam que
o diâmetro folicular máximo é de 25mm (IZZO et al., 1985).
COSTA, em 1988, relatou que o exame ultra-sonográfico permite
distinguir nos ovários, imagens císticas, sólidas e mistas. Os cistos foliculares
estariam representados por imagens pequenas e bem definidas; os de corpo
lúteo são maiores e de paredes mais espessas e, os tecaluteínicos, mostram-se
geralmente volumosos.
Diante da suspeita clínica e ultra-sonografia de cisto funcional, a
literatura é concorde em não indicar, de imediato, tratamento cirúrgico. A
propósito, ALVES de LIMA (1985) recomenda exame pélvico de controle a
cada dois ou três meses. JONES e JONES, em 1981, indicam terapia
expectante por oito a dez semanas. Por outro lado, TE LINDE e
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MATTINGLY, em 1976; CAMPBELL, em 1984 e BÜCHLER, em 1986,
concluíram que estes cistos em geral regridem no ciclo menstrual subseqüente.
CHNEE et al., em 2004 e 2005, propuseram-se a avaliar, isoladamente,
em tumores císticos ovarianos, tratamento com progesterona contínua e
cíclica, respectivamente. Porém, não há na literatura estudos que avaliaram a
eficácia e a correlação entre os diversos tratamentos clínicos em tumores
císticos de ovário com diâmetro superior a 5 cm.
Diversos autores ( DORDONI et al., 1993; TASKIN et al., 1995;
ZANETTA et al., 1996; PETROVIC et al., 2002) realizaram o tratamento por
aspiração dos cistos de ovário, na tentativa de prevenir cirurgias, contudo,
observaram recidiva em 44% a 63% dos casos.
Com o objetivo de melhorar a sensibilidade diagnóstica, vários autores
tem associado a citologia com níveis séricos hormonais ( estradiol,
gonadotrofinas

e

inibina)

e

marcadores

tumorais,

como

antígeno

carcinoembrionário (CEA), CA 125, CA 19-9 ( VERCELLINI et al., 1995;
KREUZER et al., 1995; MULVANY et al, 1995 e 1996; PINTO et al,1997;
McLUGGAGE , 1998; DIETRICH et al., 1999 ).
Considerando as divergências existentes na literatura, idealizamos este
trabalho prospectivo com o objetivo de observar os resultados de diferentes
condutas terapêuticas em tumores císticos de ovário benignos ao ultra-som.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Cistos anexiais – avaliação por ultra-som com Doppler colorido e
pulsado

VARRAS em 2004, demonstrou que a ultra-sonografia com Doppler
colorido e pulsado é eficiente para predizer o risco de malignidade em tumores
ovarianos.
Porém, com o advento da ultra-sonografia transvaginal de alta
resolução, novo problema surgiu: a conduta em tumores císticos simples
encontrados em exames ultra-sonográficos de rotina em mulheres
assintomáticas (OYELESE et al., 2002).
MODESITT et al. (2003) avaliaram, de 1987 a 2002, mulheres com
3259 cistos uniloculares simples com o propósito de verificar os riscos de
malignidade dos mesmos. Em cada exame, os ovários foram medidos em três
dimensões. Varreduras onde os ovários não foram visibilizados foram
considerados normais. O volume ovariano foi calculado pela fórmula elíptica
(comprimento X largura X diagonal X 0,523). O critério de anormalidade
adotado para o volume ovariano foi maior que 20 cm3 para mulheres na prémenopausa e 10 cm 3 para mulheres na pós-menopausa, como determinaram
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PAVLIK et al. (2000). Estes autores acompanharam as mulheres com cistos
ovarianos na Universidade de Kentucky utilizando a imagem ultra-sonográfica
acompanhada do uso de Doppler colorido e pulsado e dosagens séricas do
marcador tumoral CA 125 registraram que o risco de malignidade em tumores
ovarianos císticos uniloculares simples menores de 10 cm de diâmetro em
mulheres com 50 anos de idade ou mais é extremamente baixo. A maioria
desaparecia

espontaneamente,

podendo

pois

ser

acompanhado

conservadoramente por ultra-sonografia transvaginal.
Com o auxílio deste método, ANDOLF e JORGENSEN, em 1988 e em
1989 diagnosticaram, no exame inicial, 30 cistos simples anexiais medindo de
2 a 8 cm no seu maior diâmetro. Quinze deles foram removidos
cirurgicamente , seis desapareceram completamente depois de um mês e os
outros seis, desapareceram após 7 meses. O acompanhamento destes casos
demonstrou que 2 persistiram por 2 anos sem sofrerem alteração no seu
tamanho ou morfologia. Em sua revisão, baseada em número maior de casos,
demonstrou-se que os cistos anecóicos, pequenos, raramente eram malignos.
Já entre os 33 cistos maiores que 5 cm, 3 apresentaram transformação
maligna.
GRANBERG et al. (1991), GRANBERG e WIKLAND, (1992)
realizaram dois estudos acompanhando cistos anexiais na pós-menopausa.
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Apenas um cisto maior que 5 cm entre os 80 cistos avaliados era maligno.
Contudo, os motivos que levaram a transformação maligna nestes cistos e o
tempo necessário para esta transformação até o momento

ainda é

desconhecida.
WOLF et al. em 1991, demonstraram que cistos anecóicos estão
presentes em 15% das mulheres em exame de rotina, porém, não há
associação entre o cisto e a idade da mulher e com o tempo da última
menstruação.Em estudo prospectivo, KURJAK et al. (2002) verificaram que
os cistos podem modificar seu tamanho, pois, 53% desapareceram
completamente; 28% não se modificaram; 11% aumentaram; 3% diminuíram
e 6% aumentaram e diminuíram de tamanho. Assim para os autores, cistos
uniloculares anecóicos na pós-menopausa menores que 5 cm raramente
apresentam potencial de malignidade.
KURJAK et al. em 1993, descreveram 18 casos de carcinoma ovariano
estadio I diagnosticados por ultra-sonografia com Doppler colorido e pulsado.
Curiosamente, dois tinham morfologia normal ao ultra-som. A visibilização da
vascularização anormal no tumor ou ao seu redor foi de 94%, com índice de
resistência menor ou igual a 0,41. O caso de tumor maligno ovariano
assintomático não teria sido diagnosticado sem a utilização do Doppler
colorido e pulsado com ultra-som transvaginal. Segundo os autores, todos os
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tumores ovarianos, até os mais provavelmente benignos, deveriam ser
acompanhados com a utilização de Doppler colorido e pulsado.
BOURNE et al., em 1989, foram os primeiros a propor o uso do ultrasom transvaginal com Doppler colorido e pulsado como método para avaliar o
câncer do ovário. Cistos malignos apresentam neovascularização, e a ultrasonografia com Doppler colorido e pulsátil pode revelar a vascularização de
massas anexiais, auxiliando a sugerir qual o cisto que poderia ser maligno.
Segundo KURJAK et al. (1991; 1992) a análise das ondas do Doppler
colorido e pulsado pode aumentar à sensibilidade do resultado do exame
quando comparada apenas a simples utilização do Doppler colorido e pulsado.
Neoplasias malignas freqüentemente apresentam vascularização bizarra
associada com baixa resistência e índice de pulsatilidade. Estudos iniciais
sugerem que tumores ovarianos benignos podem ser diferenciados dos
malignos basicamente com o Doppler colorido e pulsado. Os referidos autores
examinaram 680 mulheres com neoplasias ovarianas na pré e pós-menopausa
e obtiveram sensibilidade de 96% para diferenciar as benignas e as malignas
quando utilizaram valor de corte para o índice de resistência de 0,41 para
tumores benignos.
BONILLA-MUSOLES et al. em 1993, padronizaram como sendo
sugestivo de malignidade os índices de resistência abaixo de 0,55 para
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mulheres na pré-menopausa e de 0,65 na pós-menopausa, e índice de
pulsatilidade menor que 1,5 para ambas as fases.
Nos estudos de CONWAY et al. (1998), 116 cistos simples foram
avaliados por ultra-som transvaginal. Não houve evidências de malignidade e
todos os cistos apresentaram fluxo normal ou ausência de fluxo ao Doppler
colorido e pulsado.
TEKAY e JOUPPILA (1996) questionaram a importância do Doppler
colorido e pulsado na diferenciação entre tumores ovarianos benignos e
malignos. Sugerem que há sobreposição significativa entre os valores do
Doppler colorido e pulsado para tumores benignos e malignos. O fluxo deve
ser considerado forte indicativo de intensa angiogênese no tumor, mas não
pode servir como um marcador diagnóstico definitivo de câncer.
O Doppler colorido e pulsado continua entretanto, a ter papel de
destaque, pois, em mãos experientes tem sido muito útil na avaliação e
diferenciação dos tumores ovarianos (OYELESE et al., 2002).

10

2.2 Cistos anexiais - Marcadores tumorais

A possibilidade de se identificar de substâncias presentes no sangue ou
em outros fluídos do organismo que possam sugerir a presença de tumor é
antiga, como em mieloma e câncer. Em Ginecologia, a determinação dos
níveis de gonadotrofina coriônica na urina, a partir da década de 30, trouxe
grande desenvolvimento no diagnóstico da gravidez e seguimento de pacientes
com coriocarcinoma (SCHWARTZ, 1993).
Estas substâncias, conhecidas como marcadores tumorais, apresentam
aspecto dinâmico devido aos progressos científicos que permanentemente
incorporam novos métodos laboratoriais e permitem maior sensibilidade na
sua detecção. De forma geral, podem ser identificadas quantitativamente, por
meio de métodos bioquímicos e imunológicos em tecidos e fluidos do
organismo, no sentido da detecção de neoplasia maligna, sua extensão e,
eventualmente, sua origem (SCHWARTZ, 1993).
Grande parte destes marcadores são glicoproteínas que expressam
antígenos associados a carboidratos decorrentes de glicosilação aberrante
(DAUNTER, 1990).
Existem vários marcadores tumorais relacionados aos tumores
ginecológicos e ao câncer de ovário. Entre eles os mais estudados são
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antígeno carcinoembrionário (CEA); o antígeno de câncer 19-9 (CA 19-9),
útil para diferenciar a localização do câncer e a classificação etiológica do
tumor ovariano e o antígeno de câncer 125 (CA 125), que merece destaque
para detecção principalmente de câncer de ovário e endometriose.

2.2.1 CA 125

O CA 125 é um antígeno glicoproteico de alto peso molecular,
descoberto por Robert Bast, em 1983. Trata-se de um dos marcadores
tumorais mais utilizados em oncologia ginecológica. Não é encontrado em
ovário adulto normal, mas está presente na superfície celular do carcinoma
ovariano. BAST et al. em 1983, verificaram que este anticorpo monoclonal
murino reage com as seis linhagens celulares das neoplasias malignas
epiteliais do ovário, a saber: serosa, endometrióide, mucinosa, de células
claras, indiferenciada e de histologia mista, e inclusive em mulheres com
endometriose e mioma.
A revisão de YEDEMA et al. (1994) e FERNANDES et al. (2003)
confirmam a importância desse marcador. Estes autores verificaram ainda que
há maior freqüência de casos com valores superiores aos valores de corte
quanto mais avançado for o estadiamento do tumor.

12

Van NAGELL et al. em 1995 afirmaram que o CA 125 acha-se
aumentado em 80% a 90% dos tumores ovarianos serosos e que os tumores
mucinosos estão menos freqüentemente associados a níveis elevados de CA
125, somando-se ao fato de que o marcador pode estar elevado na presença de
outras condições malignas ou benignas como endometriose, fibroma,
adenomiose, doença inflamatória pélvica, tuberculose, gestação, e em tumores
malignos do pulmão, pâncreas, colon. Um a três por cento da população de
mulheres não grávidas em idade reprodutiva apresentam CA 125 acima de 35
U/ml.
OYELESE et al. (2002) observaram que, como conseqüência da baixa
sensibilidade e especificidade desse marcador, não se pode utilizá-lo como
método de rastreamento único em tumores ovarianos, porém, quando estiver
aumentado e associado a imagem ultra-sonográfica morfológica alterada,
particularmente na pós-menopausa, deve-se suspeitar de malignidade.
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2.2.2 CEA

O CEA foi um dos primeiros marcadores tumorais sorológicos a ser
empregado amplamente na prática clínica, tendo sido descrito por GOLD e
FREEDMAN, em 1965.
Segundo SCHWARTZ ,1993 trata-se de glicoproteína de superfície
celular com peso molecular aproximado de 200kD e estrutura complexa que
permite reações cruzadas, o que explica a grande disparidade de resultados
encontrados na detecção de tumores malignos.
Foi,

inicialmente,

associado

ao

carcinoma

colônico,

sendo

posteriormente observado em pacientes com câncer de ovário, colo uterino,
endométrio e mama ( CRUM e FENONOGLIO, 1980 ).
Assim como para o CA 125, o limite a ser considerado como critério
diagnóstico é variável, níveis séricos abaixo de 3 ng/mL são encontrados em
86% da população normal de ambos os sexos (MERIADEC de BYANS et al.,
1976). Existe correlação entre os níveis séricos e pequenos tumores, porém, os
tumores com grande volume deixam de apresentar esta característica
(SIKORSKA et al., 1988).
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Pode estar elevado na moléstia inflamatória digestiva e hepato-biliar
(KHOO et al., 1973), sendo empregado no seguimento de tumores do trato
digestivo como cólon, reto, pâncreas e estômago (LADENSON et al., 1980).
No câncer de ovário está mais associado aos tumores endometrióides e
mucinosos e, menos freqüentemente, aos tumores serosos, de células claras e
indiferenciados (Van NAGELL et al., 1978).
O seu emprego de forma individual na detecção do câncer de ovário tem
sido limitado em função da baixa sensibilidade, comparativamente a
marcadores mais recentes. No entanto, ainda tem importância como integrante
do painel de marcadores tumorais no diagnóstico diferencial entre carcinoma
ovariano e colo-retal (GOCZE et al., 1988) e no seguimento terapêutico
(SARANDAKOU et al., 1998).

2.2.3 CA 19-9

O CA 19-9 pertence ao grupo de glicoproteínas tipo mucinosa, o que
reconhece antígenos na circulação na presença de câncer gastrointestinal.
Recentes pesquisas demonstram que níveis elevados deste marcador podem
sugerir a presença de malignidade também de pâncreas, colo-reto, estômago,
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fígado, e trato urológico, bem como de doenças benignas inflamatórias,
sobretudo urológicas (GLENN et al., 1988; KOPROWSKI et al., 1981).
Há na literatura, autores que utilizaram esse marcador como
coadjuvante no diagnóstico de tumores ovarianos, como por exemplo linfoma
ovariano (KOKSAL et al., 2005), teratoma cístico (YOSHIDA et al., 2005), e
em câncer de ovário ( MURAMATSU et al., 2005 e ROSEN et al., 2005 ) e
finalmente como elemento de prognóstico em adenocarcinoma endometrióide
(KUWABARA et al., 2005).

2.3 Cistos anexiais – tratamento

2.3.1 Progestógenos

Na ausência de gestação em ratas, o corpo lúteo tem vida útil muito
reduzida. Mecanismos funcionais e a luteólise são necessários para manter a
regularidade dos ciclos e evitar o acúmulo de tecido luteal não funcional no
ovário, respectivamente (ROTHCHILD, 1981). O mecanismo que controla a
luteólise é complexo e implica em variações consideráveis (NISWENDER e
NETT, 1988; NISWENDER et al., 1994). Um fato comum na regressão do
corpo lúteo em todas as espécies é a abundância de macrófagos ( HENKE et
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al., 1994; TOWNSON et al., 1996)). Portanto,um tratamento que induz a
luteólise também formaria macrófagos na redução do corpo lúteo.
Tem sido atribuído à progesterona papel importante na regulação do corpo
lúteo (ROTHCHILD, 1981, 1996; PELUSO, 1997). Alguns estudos recentes
demonstraram aumento do corpo lúteo ao bloquear a ação da progesterona
com antiprogesterona RU-486, prolongando a luteogênese e diminuindo a
luteólise (van DER SCHOOT et al., 1987; RUIZ , et al., 1996).
A progesterona previne a apoptose no epitélio uterino e na glândula
mamária (ROTELLO et al., 1992; FENG et al., 1995). Além disso alterações
apoptóticas no corpo lúteo de vacas são precedidas pelo declínio de secreção
de progesterona (JUENGEL et al., 1993). A produção da interleucina1(POLAN et al., 1998) e peroxidase (SUGINO et al., 1996)é regulada pela
progesterona através dos macrófagos. Portanto, esse hormônio pode afetar a
luteólise tanto direta como indiretamente pela ação dos macrófagos
(GAYTÁN et al., 1998).
Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos para avaliar o efeito
terapêutico da progesterona em doenças ovarianas benignas e malignas, nesse
particular, SEEGER et al. (2006) investigaram o efeito inibitório da
progesterona, acetato de medroxiprogesterona e noretisterona sobre a
proliferação ovariana em ratas observaram após 7 dias de incubação do tecido
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ovariano, ação inibitória apenas com o acetato de medroxiprogesterona.
FAUVET et al. (2006) registraram efeito paradoxal da progesterona sobre o
tecido maligno ovariano: em baixas doses havia proliferação e com altas doses
inibição. Ressaltaram a necessidade de mais estudos para melhor avaliação da
ação desses hormônios.

2.3.2 Contraceptivos Hormonais

É reconhecido o efeito protetor do contraceptivo hormonal sobre os
ovários. A redução do risco para câncer ovariano em mulheres que fazem uso
de contraceptivo oral com estrogênio-progestógeno por no mínimo 3 anos é de
aproximadamente de 40%, sendo que esta proteção aumenta com o
prolongamento

do uso, e persiste por mais duas décadas após a sua

interrupção (ROSENBERG et al., 1994; STANFORD et al., 1989; LEE et al.,
1987; GROSS e SCHLESSELMAN, 1994; FANCESCHI, 1991 ).
Evidências epidemiológicas demonstraram a associação da ovulação
com doenças ovarianas, levando a acreditar que o efeito protetor do
contraceptivo estaria relacionado com a inibição da ovulação

( WU et al.,

1987; GREENE et al., 1984). Fatores associados com a diminuição da
ocorrência de ovulação, como o aumento da paridade, amamentação, uso de
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contraceptivo com estrogênio-progestógeno, diminuem o risco de doença
ovariana, enquanto a menarca precoce, menopausa tardia, e a nuliparidade
aumentam este risco ( GREENE et al., 1984; WHITTEMORE et al., 1992). A
hiperestimulação ovariana prolongada com clomifene, agente indutor da
ovulação, tem sido associada com incremento do risco de câncer ovariano
(ROSSING et al., 1994).
RODRIGUEZ et al, (1998) questionam se o efeito benéfico do contraceptivo
decorre apenas da anovulação. Sugerem que haveria apoptose no tecido
ovariano. Demonstraram, após necrópsia de 75 macacas que fizeram uso de
contraceptivo por 35 meses, grau de apoptose maior nas usuárias da
medicação, sobretudo do componente levonorgestrel.

2.3.3 Análogos de GnRH

Os análogos do GnRH competem com os receptores de GnRH
localizados na glândula pituitária,

levando à rápida supressão

de

gonadotrofinas e, conseqüentemente, dos hormônios sexuais, causando uma
castração química (WEISS et al, 2002).
O GnRH é um decapeptídio, que se origina da clivagem de um
precursor peptídio do aminoácido 92. Um segundo gene para o receptor de
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GnRH em humanos foi descoberto recentemente ( WHITE et al., 1998). A
identificação da seqüência de aminoácidos por SCHALLY et al., em 1971,
conferiu ao autor Premio Nobel, pois serviu de base para o desenvolvimento
de agonistas e antagonistas sintéticos de GnRH. Segundo WHITE et al, (1998)
mais de mil modelos sintéticos de análogos de GnRH têm sido desenvolvidos
pela substituição de um aminoácido na sua cadeia.
MELDRUM et al., em 1982, sugeriram o seu uso para o tratamento de
mulheres com endometriose. Em seguida SHARPE et al, (1990) associaram ao
tratamento cirúrgico, a utilização de análogo de GnRH, obtendo 70% de
sucesso.
Outras indicações seriam em neoplasias benignas, como o mioma do
útero, e malignas, pois, receptores de GnRH são encontrados por exemplo, em
câncer de mama, endométrio e ovário.
O efeito inibidor do análogo de GnRH sobre as células proliferativas
malignas no câncer de mama foi descrito por MILLER et al.(1985) e por
EIDNE et al. (1987) no câncer de endométrio por EMONS (1997). Quanto ao
câncer de ovário, o efeito terapêutico ainda é controverso, porém, em
mulheres em estádio avançado ocorre estabilização da doença embora não
tenha se demonstrado cura com o seu uso (MILLER et al.,1992; EMONS et
al., 1990).
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2.3.4 Punção do cisto de ovário

Em estudo realizado por CAMPBELL et al, em 1989 em mais de 5000
mulheres saudáveis, foram encontradas aproximadamente 6% com massas
anexiais, das quais 90% eram císticas. GRIMES e HUGHES (1989)
observaram que cistos ovarianos funcionais constituíram a quarta causa
ginecológica de internação hospitalar nos U.S.A. na década de 1980. Além do
mais, tumores císticos ovarianos são mais comuns na pós-menopausa do que
previamente suposto ( GRANBERG et al., 1989; ANDOLF e JORGENSEN,
1989; WOLF et al., 1991).
A importância clínica de tumores císticos e seu potencial maligno é
ainda uma questão em aberto. A experiência clínica sugere que um simples
cisto raramente torna-se maligno (FOX, 1990). O tratamento cirúrgico de um
tumor cístico parece ser uma conduta excessiva. Vários autores observaram
que a maioria dos tumores císticos retirados são benignos ou funcionais
(BHAN et al., 1989; SCHWARTZ , 1993), e numa proporção crescente são
encontrados em mulheres assintomáticas. Contudo, não há segurança em
acompanhá-los apenas conservadoramente.
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Porém, na última década, o desenvolvimento da ultra-sonografia
permitiu identificar cistos benignos com maior precisão (GRANBERG et al.,
1989; 1989).
O diagnóstico de tumor cístico ovariano geralmente causa ansiedade na
mulher pressionando o seu médico a realizar cirurgia (SCHWARTZ, 1993).
Contudo uma cirurgia desnecessária representa um custo para a paciente e
para a sociedade. Cirurgia em mulheres jovens pode interferir na fertilidade
futura e na possibilidade de gestação ectópica (ZANETTA et al.,1996).
A laparoscopia tem sido uma alternativa adequada em casos de tumores
anexiais benignos (De WILD e HESSELING, 1994), esta técnica reduz tempo
de internação, seqüelas e complicações na fertilidade da mulher jovem. Porém
a laparoscopia é um procedimento geralmente oneroso pela sofisticação da
aparelhagem utilizada e também pelos riscos de uma anestesia geral. Por estas
razões seria preferível um procedimento seguro e que não necessitasse
internação, aparelhagem sofisticada e anestesia ( ZANETTA et al., 1996).
CRESPINGY et al, 1985 sugerem ser a punção do cisto de ovário por
ultra-som transvaginal um procedimento seguro. No ano de 1989, estes
autores afirmaram que a punção sob visão ultra-sonográfica seria boa
alternativa de tratamento, quando os casos a serem puncionados forem
selecionados adequadamente, após terem realizado um estudo de cinco anos,
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quando fizeram 100 punções em 88 mulheres, a maioria na pós-menopausa.
Os cistos apresentavam-se, ao ultra-som, como uniloculares, apenas com
septos finos, sem partículas sólidas e com até 10 cm de diâmetro. Das 88
mulheres, 28 foram submetidas a cirurgia por sintomatologia durante a
punção, e 33 não apresentaram recidiva após 6 meses de controle.
RON-EL et al, em 1991, selecionaram 42 mulheres na pré-menopausa
com cisto de ovário a partir de 5 cm de diâmetro. Doze delas foram tratadas
por cirurgia. As 30 restantes submeteram-se a punção. Observaram 40% de
recidiva após 3 meses de controle, considerando ser a punção um bom método
alternativo à cirurgia.
Em 1993, BONILLA-MUSSOLES et al. obtiveram 30% de recidiva
após aspiração por punção, porém, em cistos com até 7 cm de diâmetro.
A despeito de alguns autores ( READING, 1994 ), o diagnóstico e a
terapia pela aspiração do cisto encontra resistências devido à possibilidade de
disseminação de células malignas e pela baixa sensibilidade do estudo
citológico do conteúdo aspirado ( De CRESPIGNY et al., 1989; TRIO et al.,
1992; DORDONI et al., 1993; CHRISTOPHERSON, 1983; BELISON et al.,
1981; DIERNAES et al., 1987 ).
A citologia do conteúdo aspirado demonstrou ser clinicamente pouco
segura, com especificidade de 100% em estudo de larga escala, contudo, com
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sensibilidade e valor preditivo negativo de 26% e 76%, respectivamente
(MORAN et al., 1993).
MARTINEZ-ONSUBRE et al. (2001) estudaram, retrospectivamente,
fluídos aspirados de 132 cistos ovarianos e 15 extra-ovarianos durante o ato
operatório, quer por laparoscopia ou laparotomia, sem nenhum critério de
seleção dos cistos. Encontraram 57% de cistos ovarianos, sendo que a
especificidade foi de 100%, e os valores preditivo positivo de 100% e
negativo de 98%. Sugerem que o principal valor diagnóstico da citologia por
punção de cistos ovarianos é a diferenciação de cistos funcionais dos não
funcionais.

2.3.4 Cirurgias para o tratamento de cisto de ovário

A laparoscopia tem sido considerada método ouro na abordagem de
tumores anexiais de características benignas, porém, em tumores com mais de
10cm de diâmetro é ainda controversa qual a técnica cirúrgica ideal (MA et al,
2004). Em muitos casos, tanto a laparoscopia como a laparotomia podem ser
realizadas devendo-se levar em conta a história de cirurgias abdominais
anteriores, as características do tumor ao ultra-som, os marcadores tumorais, e
a preferência da paciente que será submetida à cirurgia.
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Dentre as vantagens da laparoscopia estão: menor perda sangüínea,
menor dor pós-operatória, menor necessidade de analgésicos, tempo de
recuperação e de internação mais curtos.
A principal controvérsia diante de um tumor cístico aparentemente
benigno é a possibilidade de ruptura intra-operatória da cápsula e
disseminação de células potencialmente malignas. Quanto maior o cisto é
mais difícil conservar a cápsula durante o ato cirúrgico. O conteúdo de cisto
dermóide na cavidade pode resultar em reação extensa inflamatória, com
formação de aderências peritoneais, enquanto o de cisto mucinoso pode levar
à formação de pseudomixoma peritoneal (MORROW et al., 1998). A
disseminação de conteúdo cístico maligno pode elevar o estádio da doença e
agravar a sua evolução (BEREK , 2000). Levando em consideração estas
observações recomenda-se que todo cisto ovariano retirado por via
laparoscópica seja removido utilizando -se um saco coletor via colpotomia por
um tubo transvaginal (McCARTNEY e JOHNSON, 1995). Disseminação
mínima pode ocorrer mesmo tomando os cuidados preconizados (MA et al.,
2004).
Independentemente da técnica cirúrgica a ser utilizada, deve ser feita
exploração cuidadosa da cavidade abdominal, encaminhamento de lavado
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peritoneal para avaliação citológica e, em caso de ruptura da cápsula, a menor
disseminação celular possível.
Deve-se ressaltar que o índice de malignidade inesperada diagnosticada
pela laparoscopia é extremamente baixo, de 0,4 % a 2,9 % (NEZHAT et al.,
1992; MECKE et al., 1992; CANIS et al., 1994; HULKA et al., 1992).
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PROPOSIÇÃO
Em mulheres portadoras de tumores císticos de ovário propusemo-nos a
avaliar:

1. a proporção de pacientes que somente com o tratamento clínico e a punção
não necessitaram de cirurgia;
2. a influência da medicação e das doenças associadas na indicação de
cirurgia;
3. se a punção foi significativa na redução do tamanho dos cistos.
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CAUSÍTICA E MÉTODOS

Casuística
Foram selecionadas 71 mulheres (Anexo I) entre 19 e 70 anos de idade,
(média 46,1 anos, desvio padrão de 12,9 ), com IMC de 19 a 44 kg/m2 ( média
26,7 kg/m2 , desvio padrão de 4,9), atendidas no Clínica Ginecológica do
Hospital das Clínicas da FMUSP, portadoras de tumores císticos de ovário a
partir de 5 cm no maior diâmetro, com características de benignidade ao ultrasom transvaginal com Doppler colorido e pulsado (imagem unilocular,
simples, sem septos completos maior ou igual a 3 mm, ausência de partículas
sólidas ou vegetações, e Doppler colorido e pulsado normal ou ausência de
vascularização no seu interior e/ou na cápsula do cisto). Realizou-se em todas
perfil hormonal (prolactina, progesterona, FSH, LH, estradiol, TSH, glicemia
de jejum, androstenediona, testosterona total, testosterona livre, sulfato de
deidroepiandrosterona, 17alfa-hidroxiprogesterona e insulina). As pacientes
incluídas apresentaram os seguintes exames normais: Citologia oncótica
cervical, mamografia e marcadores tumorais (CEA, CA 125, e CA 19-9).
Considerou-se como critérios de exclusão aspectos ultra-sonográficos
que pudessem sugerir malignidade, como conteúdo hipoecóide ou hiperecóide,
presença de partículas sólidas, vegetações ou papilas, septos completos,
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paredes irregulares, ou seja, imagem de cisto complexo e/ou alteração no
Doppler colorido pulsado. De igual modo, as pacientes com perfil endócrino
ou marcador tumoral alterado foram excluídas.
Da série total, 26 (36,6%) pacientes estavam na pós-menopausa, 33
(46,5%) apresentavam doenças associadas como hipertensão arterial,
insuficiência

coronariana,

acidente

vascular-cerebral

anterior,

hipercolesterolemia, diabete, distúrbios da tireóide, reumatismo, fibromialgia,
depressão, úlcera péptica, rinite alérgica, bronquite e asma. Estas utilizavam
medicamentos anti-hipertensivos, vasodilatadores, ß-bloqueadores, diuréticos,
anti-depressivos, sedativos, anti-reumáticos, anti-alérgicos, anti-ácidos, antiinflamatórios, antibióticos, broncodilatadores, hipoglicemiantes, reguladores
da tireóide e do colesterol.
Quarenta e três mulheres ( 60,6%) foram submetidas as cirurgias
abdominais anteriormente como cesária, histerectomia, curetagem por
abortamento anterior, laqueadura tubária, laparoscopia para desobstrução de
trompas, apendicectomia, hérnia umbilical, colecistectomia e cirurgia prévia
no ovário contra-lateral.
O tabagismo foi referido por 19 mulheres ( 19,7%).
As variáveis qualitativas estão descritas na Tabela 1.
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Tabela 1 – Distribuição de freqüências das variáveis qualitativas

Variável

Nível

Freq.

%

Não

45

63,4

Sim

26

36,6

Não

38

53,5

Sim

33

46,5

Não

28

39,4

Sim

43

60,6

Normal

65

91,5

Alterado

6

8,5

Não

57

80,3

Sim

14

19,7

Não

52

73,2

Sim

19

26,8

Menopausa

Medicação/doença

Cirurgia abdominal

Resultado do Exame

Tabagismo

Cirurgia de ovário

N/A: Não definido/aplicável.

Todas estas mulheres foram acompanhadas com ultra-sonografia
transvaginal com Doppler colorido e pulsado a cada três meses,por um ano.
As pacientes foram divididas em 5 grupos (Anexo II):
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Grupo A: 15 pacientes com cisto de ovário, que fizeram uso de acetato de
noretisterona, na dose de 10mg diárias, continuamente por três meses;

Grupo B: 13 pacientes com cisto de ovário, que fizeram uso de acetato de
medroxiprogesterona, na dose de 5 mg por dia, durante 10 dias, iniciando no
décimo quinto dia do mês por 3 meses, quando na pós-menopausa, e quando
menstruavam, no décimo quinto dia do ciclo;

Grupo C: 14 pacientes até 45 anos de idade, com cisto de ovário, que
utilizaram contraceptivo hormonal oral etinilestradiol, 0,03mg e drospirenona,
3 mg, por 3 meses;
Grupo D: 15 pacientes com cisto de ovário, que foram tratadas com análogo
de GNRH acetato de goserelina, 1 ampola de 3,6mg, por via subcutânea
mensal por 3 meses consecutivos;

Grupo E: 14 pacientes com cisto de ovário, que não fizeram uso de
medicação, caracterizando-se como grupo controle.
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Fluxograma

O acompanhamento de todas as mulheres incluídas neste estudo constou
de exame clínico com ultra-sonografia transvaginal com Doppler colorido e
pulsado trimestralmente e tratamento associado a alguma outra disfunção
hormonal caso houvesse sido diagnosticado nos exames de perfil hormonal.
No final do primeiro trimestre (90 dias):
1. caso o cisto tenha persistido, foi realizada punção e o líquido aspirado
encaminhado para estudo citopatológico;
2. caso o cisto tenha apenas diminuído em seu maior diâmetro foi mantida a
conduta clínica por mais três meses até completar 6 meses de terapia
hormonal;
3. caso o cisto tenha regredido com 3 meses de terapia, apenas controle
trimestral por ultra-sonografia transvaginal com Doppler colorido e
pulsado até completar um ano;
No final do segundo trimestre (180 dias):
1. caso o cisto tenha persistido, foi indicada cirurgia;
2. caso o cisto tenha regredido foi realizado controle com ultra-sonografia
transvaginal com Doppler colorido e pulsado trimestralmente até completar
um ano de acompanhamento;
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3. se durante o acompanhamento tivesse sido observada alguma alteração na
imagem ultra-sonográfica do cisto como por exemplo a visibilização de
partícula sólida em seu interior, aumento significativo do maior diâmetro,
ou alteração de um dos marcadores tumorais, a cirurgia foi indicada,
contra-indicando-se a punção.
Os casos foram acompanhados até completar um ano para detecção ou
não de recidiva. O fluxograma encontra-se ilustrado no Anexo II.

Ultra-sonografia

Executou-se a ultra-sonografia transvaginal com equipamento da marca
GELOGIC 500 versão 2.0, dotado de transdutores abdominal e transvaginal de
3,5 MHZ e 5,0 MHhz de freqüência, respectivamente, associado ao Doppler
pulsado com mapa de cores, operado numa freqüência de 3,5 MHZ. Toda vez
que os tumores císticos ultrapassaram 10 cm de diâmentro durante o
acompanhamento, foi realizado exame ultra-sonográfico abdominal.
Para a realização do exame por via transvaginal, as pacientes foram
colocadas em posição ginecológica após esvaziamento vesical espontâneo. O
transdutor vaginal, devidamente asséptico com solução de glutaraldeído a 2%
e envolto com preservativo, foi introduzido na vagina de forma lenta e gradual
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até a obtenção dos planos desejados para realizar os devidos cortes na
tentativa de visibilizar todas as estruturas pélvicas.
Quando o exame foi realizado pela via transabdominal, as pacientes,
previamente submetidas a repleção vesical, foram colocadas em posição de
litotomia e aplicado gel de contato para eliminar as partículas de ar entre o
transdutor e a pele, possibilitando melhor identificação das estruturas em
estudo.
Avaliou-se a presença ou não do útero, quando presente, analisou-se sua
posição, textura bem como suas dimensões. Examinou-se o ovário contralateral ao tumor cístico, quanto às suas dimensões e presença de outro cisto
contra-lateral; o ovário que apresentava o cisto quando visibilizado foi
avaliado na sua textura e dimensão, e por fim avaliou-se o tumor cístico em
sua ecogenicidade, multilocularidade, presença de cápsula ovariana, presença
de septos finos ou grosseiros ( ≥ 3 mm), se completos ou incompletos,
presença de partículas sólidas ou vegetações e seu tamanho, e o maior
diâmetro do cisto. Foi realizada a associação com Doppler colorido e pulsado
para avaliar a presença de vasos, que estando presentes, foi avaliado o índice
de resistência dos mesmos, considerando fluxo superior a 0,55 como fator de
benignidade ( Cardoso, 2003).
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Os tumores císticos selecionados para este estudo apresentavam
diâmetro a partir de 5 cm. Foram classificados como simples, por serem
anecóicos, uniloculares, não septado, ou fino septo incompleto, com ausência
de vegetações ou partículas sólidas que excediam 3mm, paredes finas
caracterizando cápsula ovariana e com intensificação posterior.
Os exames ultra-sonográficos foram sempre realizados pelo mesmo
examinador no Ambulatório de Ginecologia do Hospital das Clínicas da
FMUSP.

Punção

Estando a paciente em posição ginecológica, procedeu-se à colocação
do espéculo de Collins. Foi realizada anti-sepsia do colo uterino e fundo-desaco com solução de polivinilperrolidonaiodo ativo a 1% tópico, anestesia
com borrifadas de lidocaína a 10%. Retirou-se o espéculo.
A seguir, introduziu-se o transdutor transvaginal, revestido com
preservativo

estéril

após

adequada

anti-sepsia

com

solução

de

polivinilperrolidonaiodo ativo a 1% tópico, acoplado a guia com agulha de 30
cm de comprimento e 1 mm de diâmetro, a fim de realizar a ultra-sonografia
transvaginal localizando o cisto ( Figura 1 ).

35

Figura 1 : Material para punção
1
2

3
5

4

8
6
7
1 - agulha de punção, 2 – guia para agulha, 3 – preservativo, 4 – seringas, 5 – recipiente para coleta de material, 6 –
espéculo, 7 – Pinça Cherron, 8 - Gaze

Uma vez identificado o tumor cístico pela ultra-sonografia transvaginal,
pressionou-se firmemente o transdutor no fundo-de-saco vaginal em local
apropriado para que o cisto ficasse centralizado na tela do aparelho e a punção
ocorresse no sentido do centro do mesmo. Satisfeitas estas condições
primárias, introduziu-se a agulha, já previamente inserida na guia acoplada ao
transdutor puncionando-se firmemente o cisto, conforme Figura 2.
Retirou-se o mandril e acoplou-se uma seringa de 20 ml à agulha a fim
de aspirar o líquido intracístico após puncionar-se o tumor cístico sob visão
ultra-sonográfica (Figura 2 e 3 ).
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Figura 2: Encaixe da guia no transdutor vaginal.

Figura 3: Introdução da agulha para aspiração na guia.

A técnica de punção foi semelhante à utilizada para captação de oócito
em técnica de Reprodução Assistida ( Figura 4 ).
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Figura 4 - Punção de cisto do ovário
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O líquido aspirado foi coletado em um frasco com álcool a 50% na
mesma proporção que o líquido aspirado e enviado para exame citológico.
Colocou-se novamente o espéculo de Collins a fim de observar eventual
sangramento, e se comprovado foi prontamente controlado.
A paciente permaneceu no Ambulatório de Ginecologia por 30 minutos
após o procedimento para observação.

Método Citopatalógico

O material foi fixado em solução alcoólica a 50% em partes iguais, e
centrifugado, utilizando-se a centrifugadora CELM LS-3 plus, em seguida
citocentrifugado com a citocentrifugadora Shandon Cytospin 2.
As lâminas foram coradas pela técnica de Papanicolaou e lidas em
microscópio óptico convencional de transmissão, avaliando-se a suficiência de
material e qualidade dos componenetes.

Metodologia Estatística

A análise dos tempos de “cirurgia não realizada” foram feitas através do
ajuste de Modelos de COX (1964, 1972) 1984 para avaliação dos efeitos da
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idade e do IMC sobre os mesmos e elaboração de tábuas de vida (KAPLAN &
MEIER, 1958) para geração das figuras que ilustram os resultados observados.
A estatística de Wald foi utilizada para teste de significância dos
modelos de Cox; para os modelos com variáveis categorizadas foi utilizada a
estatística de Breslow (BRESLOW, 1996, 1970).
Os intervalos de confiança para o tempo médio de “cirurgia não
realizada” foram feitos com coeficiente de confiança ( γ ) igual a 95%.
A comparação dos diâmetros médios dos cistos foi feita com base na
técnica de Análise de Variância sendo utilizada a estastística F-Fischer. Para
identificar qual média diferiu das demais utilizou-se a técnica de Bonferroni
para intervalos simultâneos de confiança.
O nível de significância adotado em todos os testes foi de α = 5%, mas
todos os níveis descritivos dos testes (p) foram apresentados visando apontar
os indícios de associação (valores de p próximos a α).
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ASPECTOS ÉTICOS
Este estudo seguiu as normas da Declaração de Helsinki, revisada em
Tókio (1975), Veneza (1983), e Hong Kong (1989), de maneira que todas
as pacientes consideradas adequadas para serem incluídas foram completa e
claramente informadas sobre a natureza do mesmo, previamente à sua
inclusão, tendo assinado “Declaração de Consentimento” para participação
voluntária, após a devida aprovação do Comitê de Ética do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo
IV).
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RESULTADOS

O período médio de acompanhamento das pacientes desde a seleção até
o diagnóstico final foi de 340 dias, variando de 88 a 717 dias. Os dados
relevantes encontram-se no Anexo III. Conforme descrito no fluxograma,
todas as mulheres incluídas no estudo foram acompanhadas por avaliação
ultra-sonográfica a cada três meses ( Tabela 2).

Tabela 2 – Acompanhamento trimestral por ultra-som
Tamanho do cisto: Estatísticas descritivas – variáveis quantitativas

Variável
1 USG (cm)
2 USG (cm)
3 USG (cm)
Acompanhamento
(Dias)

N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
padrão

71
59
44

5,0
1,7
0,0

14,6
13,0
7,6

6,4
5,9
3,1

1,8
2,1
1,9

71

88

717

340

130

Através da metodologia de Kaplan e Meier foram ajustadas curvas para
a proporção de pacientes que não necessitaram de cirurgia em função do
tempo de acompanhamento. Através dessa abordagem foram calculados os
valores médios de tempo de acompanhamento das pacientes “com cirurgia não
realizada”, para cada um dos tipos de tratamentos.
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Na Figura 5 estão apresentados os resultados dos ajustes em função dos
tipos de tratamento (diferentes grupos de tratamento clínico e controle
conforme o fluxograma do Anexo II em função do tempo para avaliação da
resolução sem cirurgia).O valor censurado demonstrado nas curvas de ajuste
da Figura 5 traduzem que até o momento foi realizado o tratamento clínico
e/ou punção, porém, não podemos assegurar o futuro.

Figura 5 – Proporção com cirurgia não realizada
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O teste de comparação das distribuições associadas aos diversos tipos
de tratamento (grupos), através da estatística de Breslow, apontou não haver
evidências de diferença significativa entre as mesmas (p= 0,985). Esse fato
aponta que as proporções de pacientes que não necessitaram de cirurgia foi
independente do grupo de tratamento clínico prévio. Na Tabela 3 estão
relatadas as proporções de pacientes “com cirurgia não realizada”, assim como
a razão entre o total de pacientes do grupo e a quantidade que não realizou a
cirurgia.

Tabela 3 – Intervalos de confiança com 95% para os Tempos Médios “cirurgia não realizada” e proporção de pacientes sem realizar a cirurgia

Grupo
A
B
C
D
E*

Média
(dias)
579
534
328
374
317

IC 95%
[463 ---[438 ---[281 ---[309 ---[255 ----

695]
630]
375]
440]
379]

Não realizada cirurgia
Razão
Proporção
11/15
73,3
10/13
76,9
10/14
71,4
11/15
73,3
10/14
71,4

* Grupo Controle

As proporções apresentadas na Tabela 3 são relativas ao comportamento
assintótico (invariante no tempo) esperado para cada um dos grupos. Pode-se
dizer que a proporção de pacientes que somente com o tratamento e a punção
deixaram de fazer a cirurgia de cisto de ovário foi igual a 73,2%.
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As proporções observadas nos grupos, incluindo o controle – grupo E,
podem ser consideradas equivalentes.
Na Tabela 1 (casuística) estão descritas as distribuições das variáveis
qualitativas: menopausa, medicação/doença correlata, cirurgia abdominal
anterior, resultado de exame, tabagismo, cirurgia anterior de ovário.
A influência dessas variáveis qualitativas e da idade e IMC foram
avaliadas a partir do ajuste de Modelos KaplaneMeier e Cox (KAPLAN e
MEIER, 1958; COX, 1964). Os resultados desses ajustes estão expostos na
Tabela 4.
Constatou-se então que somente a condição da paciente estar tomando
medicação

para

doença

correlata

teve

influência

significativa

no

comportamento das curvas de tempo “ cirurgia não realizada” de cisto de
ovário.

Tabela 4 – Avaliação da Influência das variáveis no resultado dos tratamentos.
Técnica

Estatística
do teste

Kaplan e
Meier
Breslow

Modelo de
Cox

Wald

Variável
Grupo/tratamento
Menopausa
Medicação/doença
Cirurgia abdominal
Resultado de exame
Tabagismo
Idade
IMC

Valor da
estatística
0,37
0,34
3,95
0,06
0,34
2,72
0,07
2,82

Significância
0,895
0,558
0,047
0,813
0,559
0,099
0,785
0,093
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Os resultados da Tabela 4, representados na Figura 6 indicam que foi
significativa a influência do uso de medicação/doença correlata na resposta ao
tratamento baseado em punção. Na Figura 6 apresentam-se as curvas ajustadas
segundo a condição de uso medicação/doença correlata das pacientes.

Figura 6 – Proporção com cirurgia não realizada

A influência da utilização de medicação para tratamento de doença
correlata foi apontada como sendo significativa, no caso foi observado
p=0,047.
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Na Tabela 5 está relatada a regressão observada no tamanho dos cistos
em função do tratamento com a punção.
Tabela5: Regressão dos tamanhos dos cistos(cm)

Avaliação

N

Mínimo

Máximo

Média

3 MESES
6 MESES
9 MESES

71
59
44

5,0
1,7
0,0

14,6
13,0
7,6

6,43
5,93
3,12

Desvio
padrão
1,76
2,08
1,94

O teste de comparação dos diâmetros médios dos cistos teve valor
observado igual a F

(2,171)

=43,74 com p‹0,001. Utilizando-se a técnica de

Bonferroni para Intervalos Simultâneos de Confiança constatou-se que a
diferença apontada está na média observada após 9 meses; a média do
diâmetro do cisto com 9 meses foi significativamente inferior às demais
médias com 6 e 3 meses, que podem ser consideradas equivalentes, segundo a
técnica de Bonferroni.
Buscando uma medida da efetividade da punção no tratamento,
elaborou-se a distribuição de freqüência da condição que levou à cirurgia, se
foi uma recidiva, ou seja, após o tratamento com a punção ainda foi necessária
a cirurgia de cisto, se foi indicada para cirurgia diretamente, ou seja, mesmo
sem ter sido submetida à punção ou se não foi realizada a cirurgia.
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Na Figura 7 observa-se essa distribuição; nela pode ser visto que 7%
das pacientes tiveram indicação de cirurgia direta em face às condições
observadas nas mesmas. A proporção de recidivas foi de 19,8%, enquanto a
porcentagem de pacientes que não fizeram a cirurgia ficou em 73,2%.

Figura7: Distribuição
de freqüência do tratamento final em relação à cirurgia
Condições que levaram à cirurgia

Recidiva
19,8%
Sem cirurgia
73,2%

Direto
7,0%
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DISCUSSÃO

A diminuição no número de indicações cirúrgicas no tratamento de
uma doença reflete o desenvolvimento na acurácia dos métodos
diagnósticos e, portanto da própria Medicina. Beneficia o doente em não
causar riscos desnecessários anestésicos e cirúrgicos, bem como em reduzir
os custos do tratamento, significando importante economia para o país, e
auxiliando no progresso da Nação como um todo. Foi com este intuito que
desenvolvemos este trabalho e demonstramos nossos resultados.
A ultra-sonografia tem se desenvolvido significativamente , porém, a
interpretação da imagem ainda é muito subjetiva e particular. Durante o
processo de aprendizado do método de diagnóstico em ultra-sonografia não
se pode apenas basear-se na experiência profissional que passa de um
profissional mais habilitado para o outro. Surge a necessidade de
padronização de interpretação das imagens, seus significados e
nomenclatura. Revisão detalhada da literatura nos revela variações
consideráveis na acurácia diagnóstica e procedimentos (TIMMERMAN,
2000).Visando resolver este problema mais de 20 pesquisadores de
diferentes centros como França, Finlândia, Itália, U.S.A., Suíça, Áustria,
Bélgica e Reino Unido, reuniram-se para formar um Comitê de Análise
Internacional
recomendações

de

Tumores

estabelecidas

Ovarianos,
neste

denominado

consenso

IOTA.

internacional

As

foram
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distribuídas para os principais centros e pesquisadores em diagnóstico por
imagem. Portanto, foi definido neste comitê o que se denomina cisto
unilocular, cisto sem septo completo, sem partículas sólidas ou estrutura
papilar, ou seja, com paredes regulares e conteúdo anecóide. Por estes
mesmos autores, foi realizada classificação de tumores anexiais baseada na
locularidade e probabilidade de malignidade; segundo esta, estima-se que
um cisto unilocular tem praticamente 0% de risco de malignidade.
Apesar das controvérsias na literatura sobre o valor do Doppler
colorido e pulsado na predição de malignidade em tumores anexiais, no
consenso do IOTA observa-se que é sempre melhor realizar o exame de
ultra-sonografia com Doppler colorido e pulsado com as seguintes
observações que são úteis clinicamente:
- cistos simples e folículos em desenvolvimento freqüentemente exibem
fluxo mínimo ou ausente em suas paredes.
- o folículo pré-óvulatório apresenta fluxo abundante na parede.
- corpo lúteo hemorrágico recente tende a ter fluxo periférico forte.
- cistos endometrióticos freqüentemente exibem fluxo localizado e baixo.
- teratomas benignos císticos raramente possuem fluxo interno.
- os demais tumores benignos apresentam fluxo baixo ou moderado na
parede e septo.
- doença inflamatória pélvica está associada com fluxo intenso no septo e
parede.
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- câncer de ovário geralmente apresenta fluxo irregular muito intenso na
parede e septo.
Concluem que a técnica de Doppler colorido e pulsado pode ser
muito útil no auxílio ao diagnóstico por imagem; esta informação é
relevante pois observamos, em nosso estudo, que todos os casos
apresentaram fluxo normal ou ausente ao exame de Doppler colorido e
pulsado, sugerindo serem cistos benignos. Este critério de seleção, sem
dúvida, foi muito útil, como se observa na análise dos resultados .
Os marcadores tumorais, de acordo com a revisão de YEDEMA et
al. (1994) confirmam a importância do marcador antígeno do câncer 125
(CA 125). Esses autores verificaram, ainda, que há maior freqüência de
casos com valores superiores aos de corte quanto mais avançado for o
estadiamento do tumor.
O antígeno carcinoembrionário (CEA) foi inicialmente associado a
carcinoma colônico, sendo posteriormente observado também em pacientes
com câncer de ovário, colo uterino, endométrio e mama ( CRUM et al.,
1980).
Encontramos, na literatura, autores que utilizam o marcador CA19-9
como coadjuvante no diagnóstico de tumores ovarianos, como linfoma
ovariano (KOKSAL et al., 2005), teratoma cístico (YOSHIDA et al.,
2005), câncer de ovário (MURAMATSU et al., 2005; ROSEN et al., 2005)
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e principalmente como característica de prognóstico do adenocarcinoma
endometrióide (KUWABARA et al.,2005).
Observamos que, em todos os casos deste trabalho, os marcadores
tumorais apresentaram-se normais no início do estudo, e quando alterado
durante o período de observação, foi indicada cirurgia como no caso 51
(Anexo III), do grupo E, tendo o resultado da cirurgia revelado cisto
adenoma seroso de ovário, confirmando a necessidade e importância de
associação de mais de um método diagnóstico, para maior segurança.
É reconhecido que o processo de apoptose envolve uma série
específica de eventos dirigidos geneticamente que levam à destruição e
morte celular (LOCKSHIN e ZAKERI, 1996; LOWE e RULEY,1996).
Com o objetivo de prevenir o câncer, a apoptose é um dos mecanismos em
vivo mais importantes para eliminar as células com alterações no DNA que
possam evoluir para transformação maligna. Portanto, é possível que os
agentes que seletivamente aumentem a apoptose no epitélio ovariano
possam conferir proteção contra o desenvolvimento do câncer de ovário,
levando à proteção química quando houver tendência genética ao
desenvolvimento desta neoplasia.
Diversos estudos estão sendo desenvolvidos para investigar o efeito
apoptótico da progesterona sobre o tecido ovariano. RODRIGUEZ et al.,
em 1998, demonstraram, pela primeira vez em vivo, a indução da apoptose
no epitélio ovariano por progesterona sintética, utilizando em estudo
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comparativo um grupo com contraceptivo trifásico composto de
etinilestradiol e levonorgestrel, outro só com levonorgestrel e outro
controle (placebo). Observaram que o levonorgestrel tem efeito apoptótico
estatisticamente importante.
LIANG et al. (1983) e STANFORD e THOMAS (1991) não
encontraram mudança no risco para câncer de ovário com uso do acetato de
medroxiprogesterona, talvez porque este progestógeno pertence a uma
classe diferente dos derivados de 19-nortestosterona, que como
componentes em contraceptivos conferem proteção contra o câncer
ovariano (CASAGRANDE et al., 1979).
Em nosso estudo, os três diferentes tratamentos utilizados, isto é,
com progesterona isolada contínua, isolada cíclica e como componente de
contraceptivo, não apresentaram diferença estatisticamente importante em
relação ao tratamento do cisto de ovário, como demonstrado na Figura 5.
O grupo que utilizou análogo de GnRH também não apresentou
resultados importantes em relação ao grupo controle (Figura 5)
demonstrando-se assim que apesar de beneficiar casos com endometriose
(MELDRUM et al., 1982), mioma (DONNEZ et al., 1989), câncer de
mama (MILLER et al., 1985) e câncer de endométrio (EMONS et al.,
1997), não é significativamente efetivo nos tumores císticos de ovário.
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É importante salientar que apenas 7% dos casos foram diretamente
para cirurgia, e 19,8% após recidiva da punção, sendo que 73,2% foram
tratados sem cirurgia, pois foi considerado que um cisto simples de até 3cm
de diâmetro deva ser interpretado como funcional ( Figura 7).
O’HERLIHY et al. (1980) lembram que os folículos ovarianos
devem medir até 2,5cm de diâmetro em ciclos fisiológicos, pequenos cistos
acima de 2,5cm são freqüentemente encontrados e em geral desaparecem
espontaneamente. Contudo, apenas os cistos que persistirem e forem
sintomáticos devem ser considerados indicados para tratamento.
PETROVIC et al. (2002) obtiveram 44% de recidiva dos cistos
puncionados até 6 meses de controle pós-punção de 72 casos. Estes
resultados são comparáveis aos de outros estudos, como os de ZANETTA
et al. (1996); RON-EL etal. (1991); DORDONI et al. (1993) e TASKIN et
al. (1995) com 46, 53, 62 e 63% de recidiva, respectivamente. PETROVIC
et al. (2002) puncionaram cistos ao ultra-som com conteúdo seroso, serohemorrágico, endometriótico e purulento, sem critério de seleção para a
punção. Em nosso trabalho foram puncionados apenas os cistos que, ao
ultra-som, fossem uniloculares, anecóides, sem septos grosseiros e
partículas sólidas em seu interior e que apresentava ao Doppler colorido e
pulsado, fluxo normal ou ausente.Portanto, a qualidade do critério a ser
adotada antes da punção foi importante para os resultados obtidos neste
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estudo, incluindo a contra-indicação da punção durante a observação do
cisto após os primeiros 3 meses, ou caso a imagem ultra-sonográfica se
alterasse com o tempo,como no caso 73, do grupoD (AnexoIII) no qual
surgiu uma imagem de vegetação no segundo ultra-som, e no caso 74, do
grupo D (Anexo III), quando o conteúdo do cisto tornou-se heterogêneo e a
punção foi contra-indicada, tendo sido realizada a cirurgia; ou quando
houvesse mudança no resultado dos marcadores tumorais, como no caso
51, do grupo E (AnexoIII), com a alteração do marcador tumoral CA 125.
RON-EL et al. (1991) obtiveram 53% de recidiva, em sua casuística
de mulheres submetidas a tratamento com punção. Estes autores incluíram
pacientes grávidas, usuárias de citrato de clomifene durante tratamento de
indução de ovulação, sem excluir os com de alteração endógena ou
exógena hormonal. Em nosso estudo participaram pacientes que
previamente apresentaram perfil hormonal normal e sem utilização de
hormônio exógeno. Deve-se ressaltar que a maioria dos cistos anecóides,
mesmo os considerados grandes, maiores que 5cm de diâmetro, resolvemse espontaneamente na gestação (THORNTON e WELLS, 1987), como
exemplificado no caso 42, do grupo E (AnexoIII), que engravidou durante
o acompanhamento e deixou de apresentar o cisto diagnosticado no início
do estudo.
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Quanto às características clínicas que contribuíram estatisticamente
de forma significativa para o tratamento clínico e/ou por punção foi a
utilização de medicação para doença associada, ou seja, as pacientes que se
encontravam clinicamente compensadas tiveram melhor resposta ao
tratamento não cirúrgico do cisto de ovário, independentemente do grupo
de tratamento a que pertenceram, inclusive ao grupo controle, sendo
significativa a redução do cisto quando observada em tempo mínimo de 9
meses ( Tabela 4). Os diferentes estudos analisados não citaram ou mesmo
valorizaram este aspecto, que pelos achados de nosso trabalho parece ser
relevante.
Em relação aos resultados citológicos do material aspirado dos
cistos, observou-se em 9,8% dos casos de material insuficiente para
diagnóstico (Anexo III). Porém, em alguns casos negativos para
malignidade, observamos descrição de acelularidade, devendo pois ser
considerados inconclusivos ou como critério de benignidade. PETROVIC
et al. (2002) observaram citologia negativa em 64% dos casos e 35% de
acelularidade, e relacionaram esses dados com o resultado da laparoscopia
e do exame anátomopatológico, concluindo que acelularidade geralmente
está presente em casos de benignidade. Este tipo de cisto não deve ser
considerado não diagnosticado, porém, a paciente deve ser clinicamente
acompanhada. MARTINEZ-ONSURBE et al. (2001) diagnosticaram 53%
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dos casos puncionados e observaram que o diagnóstico efetivo pela
citologia do conteúdo aspirado dos cistos tem variado de 18 a 80% na
literatura.
Apesar das divergências na literatura sobre o valor do exame
citológico do conteúdo aspirado dos cistos, é importante sempre fazer a
avaliação citológica. LARSEN et al. (1985) referiram ter encontrado 15
resultados de malignidade em 17 punções de tumores primários de ovário e
DIERNAES et al. (1987) encontraram 5 casos em 7 puncionados.
Em nosso estudo observamos no caso 68, relativo a mulher com 30
anos de idade, do grupo C (Anexo III), resultado de material puncionado
negativo para malignidade, porém, resultado de neoplasia mucinosa de
baixo

grau

de

malignidade,

tumor

“borderline”

no

exame

anátomopatológico de cirurgia. Observamos que a citologia do aspirado
não faz diagnóstico e sim o exame anatomopatológico; portanto, cada caso
deve ser conduzido pelo conjunto de suas características durante o seu
acompanhamento.
Este caso (número 68), do grupo C, relatado no AnexoIII como
neoplasia mucinosa de baixo grau de malignidade, o aspecto do conteúdo
cístico ao ultra-som no dia da punção tinha se modificado, apresentando
imagem em fundo discretamente hiperrefringente, que foi interpretada
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como realce acústico posterior, apesar do conteúdo do cisto continuar e ser
anecóide e, ao Doppler colorido e pulsado, revelou índice de resistência
normal. Ao ser puncionado o cisto observamos material hemorrágico, tendo
sido indicada cirurgia no ato da punção, mostrando a necessidade de
rigoroso critério de acompanhamento e conduta.
TAYLOR em 1929 observou um subgrupo de tumores ovarianos que
apesar de histologicamente agressivos e com implantes na cavidade
peritoneal tinham prognóstico mais favorável do que os carcinomas
invasivos de ovários. Foram denominados tumores “borderline”,
praticamente presentes em mulheres jovens, quando a cirurgia era a
proposta terapêutica, porém, conservadora com a intenção de preservar o
futuro reprodutivo da mulher.
PASCUAL et al. (2002) avaliaram 374 tumores ovarianos, estudando
não só ultra-sonografia com Doppler colorido, como parâmetros que
caracterizam a “gray-scale”: padrão anecóico, presença de septo, ecos
internos difusos, presença de papilas, partículas sólidas e heterogenicidade.
Encontraram que a única característica significante para sugerir tumor
“borderline” era a presença de papilas, qualquer projeção sólida no interior
da cavidade do cisto que venha da parede e que seja = 3mm. Sobrepondose a uma papila podemos encontrar partícula sólida.
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Notamos dificuldade técnica na punção do caso 53, do grupo B
(Anexo III), quando a tumoração cística não apresentou ponto de fixação e
por ser móvel não foi possível puncionar, razão pela qual foi indicada
cirurgia.
Dentre os casos que necessitaram de tratamento cirúrgico, obtivemos
resultados anatomopatológicos com predominância de cistoadenoma
seroso, ou mucinoso, e cisto funcional simples; imagens que também nos
pareceram ser ovariana, não foram os achados cirúrgicos, mas sim,
hidrossalpinge, salpingite e cisto mesentérico, todas imagens ultrasonográficas uniloculares, simples, anecóicas, sem septos grosseiros ou
partículas sólidas, assegurando-nos não só baseados em nossa casuística,
mas também na literatura, que estamos autorizados a puncionar tais casos,
sem risco de malignidade, oferecendo uma oportunidade de tratamento não
cirúrgico, uma vez considerando que a imagem observada do caso 68 já
mencionado, tumor “borderline”, pode ser interpretada não como
sombreamento acústico, e sim, imagem complexa ao ultra-som, que não
evidenciou papila ou vegetação como componente da parede do tumor,
principal imagem que sugere malignidade ( DePRIEST et al., 1993;
TIMMERMAN, 2000; PASCUAL et al., 2002).
Observamos que os casos que ainda não foram submetidos a cirurgia,
eram decorrentes de dificuldades das próprias pacientes.
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KERLIKOWSKE et al. (1992) estimaram que as mulheres com
câncer de ovário na família têm risco de apresentar malignidade 3,1 vezes
mais do que a população. Em geral, com o objetivo de auxiliar no
diagnóstico precoce de doença maligna do ovário, VARRAS et al. (2004)
demonstraram, pela primeira vez, mutação no braço 12 dos genes K-has,
H-ras e N-ras em 47 aspirados de fluído peritonial de mulheres com
adenocarcinoma do ovário obtido do fundo-de-saco.
Portanto, futuras pesquisas em biologia molecular poderão auxiliar
muito na seleção dos casos, podendo-se manter o tratamento clínico e a
punção sem correr riscos desnecessários tanto cirúrgicos como

de

desenvolvimento de doença maligna, somando-se aos resultados de ultrasonografia com Doppler colorido, marcadores tumorais e acompanhamento
clínico, com tratamento cirurgico complementar, quando necessário.
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CONCLUSÕES

Em mulheres portadoras de tumores císticos de ovário concluímos:

1. A proporção de pacientes que somente com tratamento clínico e/ou
punção não necessitou de cirurgia foi de 73,2%,
2. Foi significativa a influência da medicação/doença associada no
tempo com cirurgia não realizada de cisto de ovário, ou seja, as
pacientes tomando medicação devido a doenças associadas tiveram
melhor resultado em termos de proporção de pacientes com cirurgia
não realizada,
3. Foi significativa a redução do tamanho dos cistos benignos em
função do tratamento, incluindo a punção, a qual foi observada após
9 meses de tratamento.
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ANEXO II
Grupos

A
↓

B
↓

C
↓

D
↓

Número
de mulheres

15

13

14

15

↓
progesterona
contínua

↓
↓
↓
proges- contra- análogo
terona ceptivo GNRH
cíclica

1º trimestre (90 dias)

E
↓
14
↓
controle

USG/Doppler
↓
persistindo
↓
punção

2º trimestre (180 dias)

↓

USG/ Doppler

persistindo
↓
cirurgia

3º trimestre (270 dias)

USG/Doppler

4º trimestre (360 dias)

USG/Doppler

ANEXO III

RESULTADOS

Seq Grupo 1 USG Doppler 1 Conduta 1 2 USG Doppler 2 Conduta 2 Citologia 2 3 USG
1
1
5,0
livre
GA
4,0
livre
punção
negativa
0,0
4
1
5,6
normal
GA
4,6
normal
punção
negativo
7,2
5
1
6,8
livre
GA
4,7
livre
punção
insuficiente
0,0
7
1
7,3
livre
GA
6,8
livre
punção
negativo
2,3
8
1
7,2
livre
GA
7,3
livre
punção
negativo
4,2
9
1
6,0
livre
GA
8,0
livre
punção
negativo
6,9
10
1
5,4
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GA
5,3
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punção
insuficiente
2,7
11
1
5,0
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5,7
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punção
negativo
2,8
12
1
6,1
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6,1
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1
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punção
inconclus
3,6
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1
5,0
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GA
4,5
normal
punção
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16
1
5,9
livre
GA
5,9
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punção
negativo
2,6
19
1
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GA
4,2
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negativo
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20
1
7,1
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GA
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punção
negativo
3,3
25
1
8,3
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GA
8,9
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punção
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3,0
17
2
6,8
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GB
1,8
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obs
0,0
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3,5
21
2
8,2
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9,1
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7,6
23
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5,1
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6,2
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5,5
24
2
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GB
5,3
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negativo
0,0
27
2
5,0
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GB
4,9
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punção
negativo
2,0
29
2
9,4
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GB
5,2
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negativo
0,0
33
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5,4
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GB
5,5
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negativo
2,8
45
2
7,0
livre
GB
6,0
livre
punção
negativo
3,5
50
2
5,1
livre
GB
obs
0,0
53
2
6,6
livre
GB
5,6
livre
não foi puncionada - falha técnica
55
2
5,0
livre
GB
obs
71
2
5,0
livre
GB
4,3
livre
obs
3,4
14
3
5,1
livre
GC
obs
0,0
36
3
7,0
livre
GC
5,8
livre
punção
negativo
5,8
46
3
5,5
livre
GC
5,5
livre
punção
negativo
3,3
57
3
6,6
livre
GC
6,6
livre
punção
negativo
4,3
58
3
8,0
livre
GC
10,5
livre
punção
negativo
0,0
60
3
8,0
livre
GC
8,0
livre
punção
negativo
4,0
61
3
5,0
livre
GC
4,1
livre
punção
negativo
2,5
64
3
5,0
livre
GC
3,5
livre
obs
1,8

Doppler 3
normal
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
-

Conduta 3
obs
cirurgia
obs
obs
obs
cirurgia
obs
obs
obs
obs
obs
obs
cirurgia
obs
cirurgia
obs
obs
cirurgia
cirurgia
nos
obs
obs
obs
obs
obs
cirurgia

livre

obs

obs
livre
livre
livre
livre
livre
livre

obs
cirurgia
obs
cirurgia
obs
cirurgia
obs
obs
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Seq Grupo 1 USG Doppler
66
3
5,1
livre
67
3
5,0
livre
68
3
5,7
normal
69
3
6,0
livre
70
3
6,8
livre
72
3
5,7
livre
26
4
12,9
livre
28
4
9,4
livre
31
4
5,3
normal
32
4
5,0
normal
35
4
6,1
livre
37
4
5,0
normal
40
4
7,7
livre
41
4
7,2
livre
43
4
6,2
livre
48
4
10,0
livre
62
4
7,5
livre
65
4
7,3
livre
73
4
5,0
livre
74
4
7,8
livre
75
4
5,0
livre
2
5
5,8
livre
3
5
5,6
normal
6
5
6,2
livre
30
5
5,6
livre
34
5
6,0
livre
39
5
5,0
livre
42
5
5,9
livre
44
5
8,4
livre
47
5
5,5
livre
49
5
5,0
livre
51
5
14,6
normal
52
5
5,0
livre
54
5
5,8
livre
63
5
6,8
livre
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GC
GC
GC
GC
GC
GC
GD
GB
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE

2 USG Doppler 2 Conduta 2 Citologia 2 3 USG
obs
0,0
1,7
livre
obs
1,4
5,7
normal
punção
hemorrágico
obs
0,0
4,3
livre
obs
0,0
3,6
livre
obs
0,0
13,0
livre
punção
negativo
3,4
8,0
livre
punção
negativo
6,0
4,9
normal
punção
negativo
0,0
3,0
livre
obs
0,0
6,7
livre
punção
negativo
4,0
3,0
livre
obs
0,0
8,5
livre
punção
negativo
2,9
obs
0,0
6,4
livre
punção
negativo
1,7
10,8
livre
punção
negativo
0,0
7,5
livre
punção
insuficiente
5,0
7,3
livre
punção
negativo
0,0
5,0 vegetação
cirurgia
8,0 heterogeneo cirurgia
2,9
livre
obs
2,9
6,5
livre
punção
negativa
3,8
5,9
normal
punção
negativo
0,0
6,2
livre
punção
negativo
2,7
5,6
livre
punção
negatrivo
0,0
7,1
livre
punção
negativo
3,2
obs
0,0
gestação
obs
obs
0,0
4,5
livre
punção
negativo
4,1
5,0
livre
punção
insuficiente
2,8
Ca125alt
cirurgia
obs
0,0
5,9
livre
obs
livre
obs
0,0

Doppler 3
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
nl
livre
livre
livre
livre
livre
-

Conduta 3
obs
obs
cirurgia
obs
obs
obs
obs
cirurgia
obs
obs
cirurgia
obs
obs
obs
obs
obs
cirurgia
obs
obs
obs
obs
obs
obs
obs
obs
obs
obs
obs
obs
cirurgia
obs
obs
obs
cirurgia direto
obs

ANEXO III

Seq Grupo
1
1
4
1
5
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
15
1
16
1
19
1
20
1
25
1
17
2
18
2
21
2
23
2
24
2
27
2
29
2
33
2
45
2
50
2
53
2
55
2
71
2
14
3
36
3
46
3
57
3
58
3
60
3
61
3
64
3

RESULTADOS

4 USG Doppler 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,6
livre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AP cirur

Cirurgia
0

cisto simples

cistoadenoma mucinoso

cistoadenoma seroso
postergada prob cardíacos

cisto adenoma seroso
cisto mesentérico

cisto adenoma mucinoso
cisto adenoma seroso
cisto adenoma seroso

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0

Dias
432
178
484
394
680
178
369
399
367
365
717
596
270
533
176
616
339
277
176
630
407
366
378
343
416
186
359
366
359
178
361
267
345
266
373
359

obs
col 425
salpingite + cisto simples de ovário
CA 19,9 52,8

col245

col265, Ca 19,9 54,9
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Seq Grupo 4 USG Doppler 4 AP cirur
Cirurgia
Dias
obs
66
3
0
0
331
67
3
0
0
366
neoplasia mucinosa de baixo potencial
1
de malignidade,
88
tu borderline
68
3
69
3
0
0
379
70
3
0
0
378
72
3
0
0
310
26
4
0
0
387
28
4
p/ 10/06 quer laparoscopia não quer laparotomia
1
270
31
4
0
0
366
32
4
0
0
407
35
4
cisto simples
1
270
37
4
0
0
448
40
4
0
0
366
41
4
0
0
373
43
4
0
0
352
48
4
0
0
308
62
4
0
171
65
4
0
0
361
73
4
cisto simples
1
88
surgiu vegetação
74
4
1
88
ficou heterogêneo
75
4
0
0
375
2
5
0
1
178
3
5
0
0
365
6
5
0
0
375
30
5
0
0
385
34
5
0
0
390
39
5
0
0
334
42
5
0
0
344
gestação
44
5
0
0
345
47
5
hidrossalpinge
1
178
49
5
0
0
352
51
5
cistoadenoma seroso
1
88
CA125 = 35,9
52
5
0
0
355
54
5
1
89
63
5
0
0
373

