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INTRODUÇÃO

O câncer de ovário é uma doença heterogênea em

termos prognósticos, clínico-patológicos e moleculares1.

A entrada de novos agentes terapêuticos torna

relevante o conhecimento do perfil das pacientes

brasileiras para subsidiar o processo de tomada de

decisão. O presente trabalho tem como objetivo

descrever o perfil clínico e demográfico de pacientes

com câncer de ovário tratadas em primeira linha

medicamentosa no sistema de saúde suplementar do

Brasil.
METODOLOGIA

Estudo seccional, de análise descritiva, baseado no uso

de banco de dados de coleta de prontuário, envolvendo

359 mulheres com câncer de ovário que utilizaram o

sistema de saúde suplementar brasileiro de junho a

agosto de 2020. As variáveis analisadas no diagnóstico

foram idade em anos, peso em Kg, localização

geográfica por região, tipo histológico do câncer e

estadiamento pela classificação FIGO (International

Federation of Gynecology and Obstetrics)2. Durante o

inquérito foram avaliados o status de mutação BRCA, o

status de performance ECOG de 0 a 4 (Eastern

Cooperative Oncology Group)2, o resultado da

depuração cirúrgica e o tempo entre diagnóstico e

tratamento adjuvante em dias. Os dados foram

analisados segundo frequências absolutas e relativas

para variáveis categóricas; média, desvio-padrão (DP)

e mediana para variáveis contínuas. O peso foi

estratificado com cutoff de 77kg a fim de comparar com

estudos recentes sobre o uso de inibidores de PARP

(Poli ADP-Ribose Poliomerase) no tratamento do

câncer de ovário3.
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CONCLUSÃO

174 pacientes estavam em primeira linha de

tratamento, das quais 64% eram da região Sudeste,

18% da Sul, 12% da Nordeste, 4% da Centro-Oeste e

2% da Norte. A maioria das pacientes (94%) possuía

tumor do tipo epitelial. A média de idade foi de 58 anos

(DP = 12) e a de peso foi de 67 kg (DP=10), sendo que

79% pesavam menos de 77 kg (Gráfico 1).

Grande parte das pacientes com câncer de ovário em

primeira linha no sistema de saúde suplementar está em

estágios avançados da doença e com importantes

limitações físicas nas suas atividades diárias, com

metade delas iniciando o tratamento medicamentoso com

mais de 60 dias após o diagnóstico. Este perfil mostra a

necessidade de estratégias eficazes de diagnóstico e

tratamento oportuno que visem um melhor prognóstico e

retardo na progressão da doença.
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O estadiamento FIGO foi de 2%, 7%, 60%, 31% para os

estágios I, II, III e IV, respectivamente (Gráfico 2). O

status ECOG (de 0 a 4) foi de 10%, 2%, 48%, 38% e 2%,

respectivamente. Observou-se que 61% das pacientes

realizaram o teste BRCA e aproximadamente 25%

apresentaram mutação (Gráfico 3). Cerca de 59% dos

tumores foram R0 (debulking ótimo) após a cirurgia

primária. O tempo entre o diagnóstico e o início do

tratamento adjuvante de primeira linha foi em média de

129 dias (DP=258) e a mediana de 60 dias.

Gráfico 1: Peso das pacientes com câncer de ovário em 1ª linha de

tratamento no sistema de saúde suplementar brasileiro
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Gráfico 3: Status de mutação BRCA em pacientes com câncer de

ovário em 1ª linha de tratamento no sistema de saúde suplementar

brasileiro
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Gráfico 2: Estadiamento das pacientes com câncer de ovário em 1ª

linha de tratamento no sistema de saúde suplementar brasileiro


