
Em relação ao exame genético de BRCA, cerca de 73%

realizaram o teste, das quais 26% possuíam mutação.

No que tange ao resultado da depuração cirúrgica, 70%

apresentaram debulking ótimo (R0). O tempo médio

entre o diagnóstico e o primeiro tratamento adjuvante foi

de 119 dias (DP = 182) e mediana de 61 dias.
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INTRODUÇÃO

O câncer de ovário é uma doença com sintomas

inespecíficos sendo diagnosticada de forma já

avançada, em aproximadamente 70% dos casos1.

Dentre estes, 85% apresentam recorrência1. A

caracterização do perfil de mulheres com recidiva do

tumor e com falha no tratamento de primeira linha é

importante para propiciar o melhor manejo clínico da

doença. O objetivo desse trabalho é descrever as

características clínico-demográficas das pacientes com

câncer de ovário tratadas em segunda linha sensíveis à

platina, no sistema de saúde suplementar brasileiro.

METODOLOGIA

Estudo seccional e descritivo. As informações foram

analisadas de um banco de dados de coleta de

prontuário. A amostra consistiu em 110 pacientes com

câncer de ovário em segunda linha de tratamento,

sensíveis à quimioterapia à base de platina, que

usaram o sistema de saúde suplementar no Brasil de

junho a agosto de 2020. Foram extraídas informações

de 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 no momento do

diagnóstico. Foram ainda coletados dados sobre status

de mutação BRCA, status de performance ECOG

(Eastern Cooperative Oncology Group)2 que mede o

estado funcional e de saúde física, resultado da

depuração cirúrgica, e tempo entre diagnóstico e o

primeiro tratamento adjuvante em dias. As análises

foram realizadas por meio de frequências absolutas e

relativas para variáveis categóricas e medidas de

tendência central e dispersão para variáveis contínuas.

O peso foi estratificado em < 77kg e ≥77kg a fim de

comparar com estudos recentes sobre o uso de

inibidores de PARP (Poli ADP-Ribose Poliomerase)3 no

tratamento do câncer de ovário.

RESULTADOS
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CONCLUSÃO

Dentre as 110 pacientes, 63% eram da região Sudeste,

20% da Sul, 12% da Nordeste, 4% da Centro-Oeste e

1% da Norte. Cerca de 90% possuíam tumor do tipo

epitelial. A média de idade foi de 59 anos (DP=10) e a

de peso foi de 67 kg (DP=9, mediana 65, máx. 89, min.

42), com 82% das pacientes abaixo de 77 kg. Quanto à

classificação FIGO, nenhuma paciente estava no

estadiamento I, 5% no II, 71% no III e 24% no estágio

IV (Gráfico 1). As frequências do status de

funcionalidade e performance pela escala de ECOG

foram de 10% no escore 0, 0% no 1 , 56% no 2, 34%

no 3 e 0% no 4 (Gráfico 2).

A maioria das pacientes com câncer de ovário em

segunda linha, sensíveis à platina, no sistema de saúde

suplementar apresenta-se ao diagnóstico em estágios

avançados da doença, com retardo no início de

tratamento. Essas lacunas interferem negativamente no

prognóstico e manejo clínico-terapêutico, contribuindo

para recorrência da doença.
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Gráfico 1: Estadiamento das pacientes com câncer de ovário em 2ª

linha de tratamento no sistema de saúde suplementar brasileiro
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Gráfico 2: Status ECOG das pacientes com câncer de ovário em 2ª

linha de tratamento no sistema de saúde suplementar brasileiro
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