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INTRODUÇÃO  

Considerando os tumores ginecológicos, no Brasil, a estimativa, em 2020, das taxas de 

incidências de câncer de colo de útero, dentre todos os tipos de câncer, é de 15,38%, enquanto a 

estimativa de câncer de ovário e de câncer de corpo de útero é 4,84% e 5,22%, respectivamente, dentre 

todos os tipos de câncer femininos1,2. As taxas de mortalidade no período entre os anos de 1979 e 2019 

quanto aos cânceres de ovário e de corpo de útero são, respectivamente, 2,8/100 mil e 1,02/100 mil 

mulheres3,4 e os números de mortes em 2019 são de 4.123 e 1.936, demonstrando a raridade desses 

tipos de tumores5,6. No entanto, alguns subtipos de tumores ovarianos e de corpo de útero são ainda 

mais raros, sendo que vários apresentam comportamento agressivo e pouca casuística referente a 

tratamento e prognóstico7. Alguns deles são o carcinossarcoma e tumor carcinoide de ovário, que 

apresentam comportamentos e quadros mais severos8, o tumor da musculatura lisa uterina de 

malignidade incerta (STUMP) e o carcinoma intraepitelial endometrial seroso de corpo de útero9. 

Pela baixa casuística, existe pouca produção de dados novos sobre o comportamento 

epidemiológico, tratamento e evolução clínica desses tumores, o que dificulta a determinação de 

diagnóstico, estadiamento, conduta terapêutica ou cirúrgica e, ainda, o prognóstico da doença. O 

presente projeto tem por objetivo analisar o perfil epidemiológico, quadro clínico, tratamentos realizados 

e sua relação com a sobrevida de tumores ginecológicos raros como carcinossarcoma de ovário, tumor 

carcinoide de ovário, tumores da musculatura lisa uterina de malignidade incerta (STUMP) e carcinoma 

intraepitelial endometrial seroso (EIC). 

 

METODOLOGIA 
O trabalho em questão se propõe a realizar um estudo descritivo retrospectivo longitudinal 

baseados na análise de registros de mulheres com exames anatomopatológicos com diagnóstico de 

tumores carcinoide e carcinossarcoma de ovário e com STUMP e EIC atendidas no Hospital da Mulher 
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Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti (CAISM/Unicamp) entre 2000 e 2022. Pretende-se realizar o estudo 

epidemiológico por meio da seleção de dados de identificação do paciente, como data de nascimento, 

antecedentes familiares, idade ao diagnóstico, data de matrícula no CAISM, escolaridade, estado civil, 

etnia e profissão. Além disso, para determinação de parâmetros diagnósticos, prevê-se a análise de 

laudos de exames de imagem, assim como sintomatologia, estadiamento, condições pré-clínicas, como 

comorbidades já existentes, exames laboratoriais. Para análise de tratamento, prevê-se a consideração 

de técnicas cirúrgicas empregadas tanto fora do CAISM quanto dentro do Centro de Referência. Ainda, 

quais os tratamentos e resultados dessas intervenções, dose, quantidade de ciclos de quimioterapia e 

radioterapia, além da consideração de outras abordagens terapêuticas adjuvantes. Avaliar tempo de 

seguimento do tratamento, necessidade de realização de novas cirurgias e procedimentos paliativos. 

Ainda, avaliar recidiva e óbito a fim de se calcular a sobrevida, com base no tempo e nos estadiamentos 

dos tumores, garantindo uma visão ampla do prognóstico de cada tumor. Os dados coletados devem 

ser analisados e contabilizados para construção de amostragens e parâmetros a serem utilizados para 

predição de gravidade, sobrevida, melhor tratamento e qual a melhor forma de se realizar o diagnóstico 

de cada tumor raro. Serão relacionados os dados de histologia tumoral, tratamento realizado e sobrevida 

buscando avaliar o impacto do tratamento nos diferentes tipos tumorais. Pretende-se, nesse estudo, 

incluir dados acerca da epidemiologia, diagnóstico, tratamento, recidiva e sobrevida desses tumores 

raros, que aparentam possuir um prognóstico reservado. Para a colheita de dados, será realizada uma 

análise preliminar de casos desses quatro tumores por meio do sistema de informática Patho Control®, 

do laboratório de anatomia patológica do Hospital das Clínicas (HC) UNICAMP, esperando-se 20 

amostras de cada tumor. No entanto, o estudo ainda se encontra em apreciação ética segundo o Comitê 

em Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Devido ao fato de o 

prognóstico desses quatro tumores raros ser reservado, a maior parte ou todas as pacientes a serem 

analisadas já teriam ido a óbito e, portanto, foi solicitado ao CEP a dispensa do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Contudo, de acordo com o documento que nos foi enviado pelo CEP – FCM 

– UNICAMP, CAAE nº 59242322.5.0000.5404 com parecer nº 5.522.007, foi-nos solicitado a criação de 

um TCLE para o caso da existência de pacientes ainda vivas que fossem submetidas à análise de 

prontuários físicos ou eletrônicos, sendo este, portanto, confeccionado e enviado ao CEP. Nesse 

sentido, o estudo segue em apreciação ética e, por isso, não foi possível a realização de colheita de 

dados para análise da epidemiologia, diagnóstico, tratamento, recidiva e sobrevida desses tumores 

raros. Assim, pretendeu-se realizar uma revisão de literatura com base nos últimos artigos publicados 

com maior relevância científica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. CARCINOSSARCOMA DE OVÁRIO 

Corresponde a cerca de 2% das neoplasias ovarianas existentes e ocorre, geralmente, em 

mulheres negras na pós-menopausa. É uma neoplasia agressiva de componente epitelial e 

mesenquimal, sendo um tumor bifásico, caracterizado como homo ou hétero, quando apresenta tecido 

ovariano ou quando apresenta tecido extra ovariano se desenvolvendo no tumor primário10. O 

componente epitelial pode ser endometrioide, seroso, de células claras ou indiferenciado que pode 

ocorrer no colo uterino, endométrio, trompa, ovário e peritônio, sendo o endométrio o local mais comum 

de acomentimento11,12. O componente mesenquimal. O quadro clínico inicial em geral é caracterizado 

por dor e desconforto abdominal e edema de membros inferiores. Em casos avançados, pode-se ter 

anorexia, perda de peso, inapetência, aumento do volume abdominal e dispnéia13. 

O tratamento indicado é definido pelo estadiamento, sendo a opção mais frequente a citorredução 

cirúrgica, que é um importante determinante de sobrevida. Aliado ao tratamento cirúrgico, realiza-se a 

quimioterapia, geralmente a base de platina aliada a paclitaxel e fosfamina. Para casos refratários, um 

novo tratamento proposto é o uso de anticorpo humano anti-Trop-2, no entanto, foi analisado e estudado 
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em poucos pacientes, não havendo concordância científica14. A extensão do tumor é o fator prognóstico 

mais importante, valendo ressaltar que o estadiamento, antes de 2020, não era considerado aliado ao 

prognóstico. No entanto, após a publicação de um estudo com amostra considerável (n=2112), 

observou-se relevante relação entre estadio avançado e prognóstico reservado. O comprometimento 

linfonodal e a presença de componente epitelial de alto risco (seroso ou de células claras) aumentam a 

chance de metástases, já que o perfil de disseminação é preponderantemente linfático e não 

hematogênico15,16.  

2. TUMORES CARCINOIDES DE OVÁRIO 

Definem-se por tumores neuroendócrinos raros com uma incidência de 1-2 / 100.000 mulheres 

por ano e são considerados uma variante mesodermal do teratoma maduro do ovário13. Esses tumores 

se originam das células germinativas e se subdividem em quatro padrões histológicos: insulares, strumal, 

trabecular, mucinoso e tipos mistos. O tipo strumal e trabecular possuem prognóstico mais favorável, já 

que, raramente, são associados a metástase. Já o subtipo mucinoso é mais frequentemente associado 

à propagação pélvica e à doença metastática. No caso, a invasão da parede do cisto, ruptura no 

intraoperatório e tumor disseminado são considerados fatores prognósticos desfavoráveis17. 

Os tumores carcinoides primários do ovário apresentam uma drenagem que ignora via hepática, 

tendo seu curso direto para a veia cava inferior, o que pode produzir síndrome carcinoide (SC) mesmo 

sem o envolvimento hepático pela doença, que se caracteriza por rubor facial, respiração ofegante, 

diarreia, lesões cutâneas, arritmias e constipação18,19. Em geral, esses tumores são diagnosticados em 

estágios iniciais e o tratamento de escolha é a sua ressecção com margens livres com salpinfo-

ooforectomia bilateral e cirurgia citorredutora de implantes ou metástases extra-ovarianas. A 

quimioterapia tende a ser reservada para pacientes com alto índice de proliferação, mensurado pelo 

Ki6720. A estratégia terapêutica, apesar de ser baseada em cirurgia e/ou quimioterapia, não é ainda 

validada pela baixa casuística, não havendo, assim, propedêutica mundial estabelecida.  

 

3. TUMORES DA MUSCULATURA LISA UTERINA DE MALIGNIDADE INCERTA (STUMP) 

Representam um grupo heterogêneo de tumores raros de músculo liso uterino que não podem 

ser diagnosticados de forma inequívoca como malignos ou benigno. Pode ocorrer em mulheres pré e 

pós menopausa, sendo a média de idades entre 40 a 45 anos segundo os últimos registros de casos 

publicados21. presença de mitoses abundantes (maior que 10 por campo de grande aumento), atipia 

nuclear, necrose de células tumorais definem o diagnóstico de sarcoma. Os tumores que têm algumas 

destas propriedades, mas não tem todos os critérios diagnósticos para malignidade, são definidos como 

STUMP. A taxa de recorrência nestes tumores é baixa, em torno de 8,7 a 11% e o diagnóstico, 

geralmente, é realizado após ressecção cirúrgica de massa uterina22.  

A apresentação clínica mais comum dos STUMPs é o sangramento vaginal anormal, ciclos 

menstruais irregulares, sintomas de anemia, crescimento de massa pélvica com ou sem sintomas 

compressivos locais23,24. O principal diagnóstico diferencial é o leiomiossarcoma. que tem um pior 

prognóstico e recidiva precoce. O tratamento é cirúrgico, podendo ser convencional, no qual envolve a 

histerectomia, principalmente. No entanto, para pacientes com desejo de gestar, o tratamento pode ser 

somente miomectomia. Apresenta prognóstico reservado e controverso pelos poucos casos e estudos 

em literaturas registrados25. 

 

4. CARCINOMA INTRAEPITELIAL ENDOMETRIAL SEROSO (EIC) 

Esse tumor é uma entidade recentemente reconhecida e rara que possui as mesmas 

características citológicas e mutações no gene p53 encontradas no carcinoma seroso uterino, sendo 

mais prevalente em afro-americanos e hispânicos brancos26. A manifestação clínica mais comum é o 

sangramento na pós menopausa, não havendo fatores de riscos como os observados no tipo I: 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

nuliparidade, menopausa tardia, terapia de reposição hormonal e obesidade relacionadas ao seu 

desenvolvimento27.  

A ultrassonografia transvaginal é útil para a investigação diagnóstica, pois a maioria dos EIC se 

apresentam como pólipo endometrial. É necessária também a avaliação histopatológica que pode ser 

realizada através da curetagem uterina, biópsia ambulatorial ou videohisteroscopia28,29. O diagnóstico 

da EIC pode ser difícil, porque a lesão normalmente é muito focal em epitélio e glândulas superficiais do 

endométrio e é muito subdiagnosticado como mudança metaplásica30, no entanto, devem-se observar 

carcinoma seroso intraepitelial com nucléolo hipercromático e pleomorfismo nuclear. O diagnóstico 

imuno-histoquímico pode ser confirmador quando há positividade para p53 e p1631.   

O tratamento do EIC é, basicamente, cirúrgico e não há consenso sobre o uso de tratamento 

adjuvante sistêmico ou irradiação pélvica em estágio inicial.  No entanto, esses tratamentos podem ser 

considerados em casos incomuns de recorrência. O estádio clínico inicial, diagnóstico, grau histológico 

e volume residual do tumor, estão associados à sobrevida, no entanto, ainda não há consenso sobre o 

prognóstico pela escassez de literatura existente32,33.   

 

Tabela 1. Características dos Quatro Tumores Raros 

TT LPT HT. F.R A.C. DG. TTO. 

 

OCS 

 

 

Ovário 

 

 

Seroso e Mesenquimal 

 

Idade (50-75) 

 

Dor e massa 

abdominal, fadiga 

 

Cirúrgico e 

Histológico 

Salpinfo-ooforectomia 

bilateral e ressecção 

de implantes tumorais, 

seguido de 

quimioterapia 

adjuvante (Platina) 

 

OCT 

 

 

 

Ovário 

 

 

Células Neuroendócrinas 

 

 

 

Idade (50-60) 

TMO  

 

Dor abdominal, 

diarreia, rubor 

facial, diarreia, 

fadiga, lesões 

cutâneas, arritmias 

e constipação 

 

Cirúrgico, Histológico 

e Imuno-histoquímico 

(CD56, cromogranina, 

sinaptofisina). 

 

Salpinfo-ooforectomia 

bilateral e ressecção 

de implantes – não há 

consenso em 

tratamento adjuvante. 

 

STUMP 

 

 

 

 

Musculatura 

Uterina 

 

Uma ou mais, porém não 

todas as características: 

mitoses (5-10), atipia 

nuclear, necrose de 

células tumorais 

 

 

 

Idade (40-45) 

 

Sangramento 

Uterino Anormal, 

Anemia, Massa 

Abdominal, Dor em 

peso abdominal 

 

 

Cirúrgico, Histológico 

e Imuno-histoquímico 

(p53, Ki67) 

 

Histerectomia Radical, 

Ressecção de Anexos 

e Implantes, 

quimioterapia e 

radioterapia adjuvante 

  

EIC 

 

 

 

Endométrio 

 

Células de serosa com 

nucléolo hipercromático e 

pleomorfismo nuclear em 

pólipos de endométrio  

Atrófico 

 

 

Idade (Pós-

Menopausa) 

Multiparidade 

Amamentação 

 

 

 

Sangramento 

Vaginal, Ascite, 

Massa abdominal  

 

 

Biópsia, Cirúrgico, 

Histológico e Imuno-

histoquímico (p53, 

p16) 

Histerectomia Radical 

e ressecção de 

implantes tumorais – 

não há consenso de 

tratamento adjuvante.  

TT (Tipo tumoral), LPT (Localização Primária do Tumor) F.R. (Fatores de Risco), AC (Apresentação Clínica), DG (diagnóstico), TTO (Tratamento), 

OCS (Carcinossarcom de Ovário. OCT (Tumor Carcinoide de Ovário. STUMP (Tumores da musculatura lisa uterina de malignidade incerta). EIC 

(Carcinoma intraepitelial endometrial seroso), TMO (Teratoma Maduro do Ovário),  

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que, mesmo sendo de entidades diferentes, os quatro tumores estudados possuem 

baixa incidência na população, e prognóstico reservado, o que dificulta o estudo dos tumores tanto pela 

baixa frequência quanto pelo estudo das pacientes durante o curso da doença, que se dá em período 

mais restrito. Apesar da existência de literatura médica, o número de casos estudados ainda é muito 

baixo para o estabelecimento de tratamento para alguns tipos de tumores como STUMP e EIC. Sabe-

se que, nos últimos anos, foi descoberto que os estadios estão diretamente relacionados ao prognóstico 

reservado, para o carcinossarcoma de ovário. Em contrapartida, para o STUMP, ainda é difícil realizar 

um estadio próprio para o tumor, este sendo ainda catalogado pelo tamanho e extensão tumoral para 

relação com prognóstico. Ressalta-se, portanto, a importância da continuidade do estudo e da colheita 
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de dados para que se possa levantar aspectos relevantes da epidemiologia, sintomatologia, diagnóstico, 

tratamento, prognóstico, recidiva e sobrevida desses tipos de tumores, a fim de se contribuir para maior 

qualidade de vida no tratamento e na sobrevida de muitas mulheres.  
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