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Abstract

Ovarian cancer represents the most letal gynaecological cancer. Borderline ovarian tumours, or low malignant 
potential tumours, represent about 10% of ovarian tumours of epithelial origin. Ninety ive percent of borderli-
ne tumours are from serous or mucinous type. These tumours have a peak incidence at reproductive age, raising
concerns over fertility. In general, prognosis is good and the presence of invasive implants is the most important 
prognostic factor. Surgery remains the cornerstone of treatment and, in women wishing to preserve their chil-
dbearing potential at any stage of the disease, conservative management should be considered. In women with
medical background of borderline tumour of the ovary, fertility treatments like ovulation induction, seem to be 
safe. Recurrence should be treated with surgical cytoreduction.

The literature has been reviewed by the authors in order to give a thorough overview on ovarian borderline 
tumours.
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INTRODUÇÃO

Actualmente o cancro do ovário representa 3% das neo-
plasias na mulher e cerca de 30% das neoplasias invasivas 
do tracto genital feminino1,2. É o cancro ginecológico mais 
letal sendo responsável por 6% das mortes de causa onco-
lógica na mulher1. 

As neoplasias malignas do ovário têm a sua incidência 
máxima entre os 56-60 anos de idade e representam 30% 

dos tumores do ovário na pós-menopausa, em contraste 
com apenas 7% desses tumores na pré-menopausa1.

Cinco a dez por cento destas neoplasias têm padrão fa-
miliar ou hereditário relacionados com os genes BRCA1 
(o mais frequentemente envolvido) e BRCA2, de carácter 
autossómico dominante, e com os genes MLH1 e MSH2 
associados ao síndroma do cancro colo-rectal hereditário 
não polipóide (HNPCC)2.

Estão identiicados factores protectores como a parida-
de, a lactação e o uso de contraceptivos hormonais, com 
uma redução de risco de 0.3-0.4 para uma gravidez de ter-
mo e de 0,5 para utilização de contraceptivos hormonais 
durante 5 anos1,3.
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Quadro I - Classiicação dos tumores do ovário

Tumores Epiteliais
90% dos cancros do ovário 1,2

Tumores das células germinativas
70% dos tumores do ovário nas duas primeiras décadas de vida1

Ex: disgerminomas, teratoma imaturo, tumor do seio endodérmico

Tumores dos cordões sexuais-estroma
8% dos cancros do ovário2

Ex: tumores da granulosa, tecoma

Tumores metastáticos
6-7% das massas anexiais2

Ex: mama, tracto gastrointestinal

Quadro II - Classiicação histológica dos tumores epiteliais do ovário 

Tipo histológico Tipo celular Frequência
1. Seroso  Epitélio tubar 50-60% dos tumores epiteliais4

Benigno   
Borderline   55% dos tumores borderline4

Maligno   75% dos carcinomas1

2. Mucinoso  Endocervical 8-10% dos tumores epiteliais1

Benigno   75% dos tumores mucinosos5

Borderline   40% dos tumores borderline4

Maligno   20% dos carcinomas1

3. Endometrióide  Endometrial 6-8% dos tumores epiteliais1

Benigno   
Borderline   raro2

Maligno   2% dos carcinomas1

4. Células claras Mulleriano 
Benigno   
Borderline   
Maligno   <1% dos carcinomas1

5. Brenner  Transição 
Benigno   
Borderline (proliferativo)   3-5% dos tumores de Brenner2

Maligno   <1% dos carcinoma1

6. Epitelial misto  Misto 0.5-4% dos tumores epiteliais2

Benigno  
Borderline   
Maligno  

7. Indiferenciado  Anaplásico <1% dos carcinomas1

8. Não classiicado  Mesotelioma, etc 

Os tumores do ovário classiicam-se em: tumores epi-
teliais, tumores das células germinativas, tumores do estro-
ma e tumores metastáticos (quadro I). O quadro II demons-
tra a classiicação histológica dos tumores epiteliais.

Os tumores borderline do ovário, ou tumores de baixo 
potencial de malignidade, constituem um grupo particular 
dos tumores de origem epitelial representando cerca de 

10% destas neoplasias6. Estes tumores permanecem coni-
nados ao ovário por períodos prolongados e têm o pico de 
incidência aos 46 (30-50) anos de idade1. O facto de pre-
dominarem em mulheres pré-menopáusicas suscita outro 
tipo de preocupações uma vez que muitas destas mulheres 
desejam manter a fertilidade7,8-10. Em geral, são tumores 
com bom prognóstico, contudo, em 20-25% dos casos, há 
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disseminação além do ovário1,11. Os implantes metastá-
ticos são incomuns e classiicam-se em não invasivos e 
invasivos, estes com maior probabilidade de desenvolver 
doença progressiva na cavidade peritoneal, podendo con-
duzir a obstrução intestinal e morte1. Perante o achado 
de implantes peritoneais metastáticos, a distinção entre 
tumores Borderline e Malignos depende das caracterís-
ticas do tumor primário e não do carácter invasivo dos 
implantes1. 

Enquanto que no carcinoma colo-rectal a sequên-
cia adenoma-carcinoma é evidente, no ovário embora 
seja reconhecido o fenómeno de recorrência do tumor  
borderline como carcinoma, não é claro se representa do-
ença recorrente ou se deveria ser considerado um segundo 
tumor primário3. Diversos estudos epidemiológicos e mo-
leculares tentam clariicar a origem destes tumores. Ortiz 
et al12, analisaram as mutações p53 e K-ras em tumores 
borderline em estádio avançado inicial e que, posterior-
mente, desenvolveram carcinoma seroso, tendo veriica-
do que o carcinoma invasivo representava outro tumor 
primário. Gu et al13, analisaram a inactivação do cromos-
soma X em tumores papilar seroso borderline em está-
dio avançado e concluíram que os implantes peritoneais 
teriam uma origem independente do tumor primário. No 
entanto Tibiletti et al14, avaliaram alterações citogenéticas 
e moleculares no Cromossoma 6 em 15 casos de tumor  
borderline do ovário, tendo observado a existência de pro-
gressão benigno-borderline-invasivo. Num estudo de Singer 
et al15, com 108 casos de tumores serosos do ovário, 
foram analisadas diversas alterações genéticas entre as 
quais a mutação K-ras, sugerindo a evolução do tumor 
borderline seroso micropapilar para micropapilar inva-
sivo, enquanto que o carcinoma de alto grau teria uma 
origem diferente, sem lesões intermédias reconhecíveis. 
Estes últimos achados seriam reforçados em 2004 com 
a publicação de um modelo que propunha a existência 
de dois tipos de tumorigénese. O tipo I pressupõe uma 
evolução de lesões precursoras para carcinoma, relacio-
nada com mutações nos genes K-ras, BRAF, B-catenina, 
PTEN. O tipo II envolve mutações do gene p53 e engloba 
os carcinomas mais agressivos que teriam a sua origem 
directamente a partir do epitélio de superfície ou de quis-
tos de inclusão16.

Num estudo recente, Grygalewicz et al11, avaliaram as 
diferenças cromossómicas entre tumores borderline pri-
mários e recidivados. No grupo das recidivas foram en-
contradas alterações como delecção do braço longo dos 
cromossomas 6 e 7 que poderiam suportar a existência de 
um contínuo genético.

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DOS TUMORES 
BORDERLINE

O tumor borderline deine-se pela presença das seguintes 
características histológicas: hiperplasia epitelial na forma 
de pseudoestratiicação, tufos, arquitectura micropapilar e 
cribiforme, existência de atipia nuclear com actividade mi-
tótica aumentada, ninhos de células destacados e ausência 
de invasão destrutiva do estroma1,2.

TUMOR BORDERLINE SEROSO

O tumor borderline seroso (TBS) caracteriza-se por proli-
feração epitelial atípica de células tipo epitélio tubar, sem 
invasão do estroma. Representam 10-25% dos tumores 
serosos e 55% dos tumores borderline4. Em 30-50% dos 
casos são bilaterais2. 

Na sua maioria são assintomáticos contudo podem ma-
nifestar-se por massa pélvica ou dor devido a ruptura ou 
torção. Macroscopicamente pode apresentar-se como um 
tumor quístico de conteúdo seroso e com vegetações, ter 
um aspecto papilar sólido ou características mistas2.

O estudo histológico revela hiperplasia epitelial for-
mando papilas, micropapilas associadas a ninhos de célu-
las destacados ou lutuantes e atipia nuclear ligeira a mo-
derada, sem invasão do estroma. Os corpos psamomatosos 
são menos frequentes do que nos carcinomas2.

Trinta por cento dos TBS associam-se a tumor na su-
perfície externa do ovário e dois terços associam-se a im-
plantes peritoneais2.

Distinguem-se dois tipos morfológicos de implantes 
peritoneais: não-invasivos (que se dividem em desmoplás-
tico e epitelial) e invasivos. Os implantes não-invasivos 
não parecem ter impacto negativo na sobrevivência aos 
10 anos enquanto que os implantes invasivos se associam 
a 50% de recorrências com sobrevivência aos 10 anos de 
35%. A principal localização dos implantes invasivos é o 
epíplon. O diagnóstico diferencial dos implantes faz-se 
com inclusões epiteliais benignas e focos de endosalpin-
giose. O tipo de implantes peritoneais é o principal factor 
prognóstico nos estádios II-III do TBS2. Uma vez que os 
dois tipos de implantes podem coexistir na mesma área, 
recomenda-se a excisão do maior número possível.

Em 20% dos casos ocorre envolvimento dos gânglios 
pélvicos e para-aórticos contudo este facto não parece ter 
signiicado clínico.

O peril genético dos TBS evidencia diferenças em re-
lação ao carcinoma seroso indicando que os TBS são uma 
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categoria separada com reduzida capacidade de transfor-
mação maligna (quadro III).

Podem distinguir-se dois tipos de TBS: Típico (90%) e 
Micropapilar (5-10%). No quadro IV estão representadas al-
gumas características destes tumores. Alguns autores defen-
dem que os TBS micopapilares deveriam ser classiicados 
como carcinomas17, no entanto, outros autores airmam que 
não parece haver diferenças de sobrevivência entre o TBS 
—…típico e micropapilar, para os mesmos estádios2,18,19. 

Relativamente ao prognóstico e factores preditivos, 
os tumores no estádio I apresentam curso clínico indolen-
te com sobrevivência aos 5 anos de 99%, enquanto que, 
aqueles no estádio III, têm uma sobrevivência aos 5 anos 
de 55-75%. Em relação aos factores citofotométricos 95% 
dos TBS apresentam histograma–DNA diplóide indicando 
excelente prognóstico, no entanto aqueles com aneuploidia 
têm taxas de recorrência e mortalidade mais elevadas. Os 
implantes peritoneais com aneuploidia associam-se a pior 
prognóstico.

TUMOR BORDERLINE SEROSO COM 
MICROINVASÃO

O tumor borderline seroso com microinvasão deine-se por 
invasão do estroma caracterizada pela presença no estroma 
de células individuais ou ninhos de células semelhantes às 
do tumor não invasivo associado. Podem existir diversos 
focos mas nenhum deve exceder 10 mm2.

Corresponde a 10-15% dos TBS2,20. Habitualmente 
apresenta-se como uma massa pélvica ou dor. Num estudo 
com 39 doentes com tumor borderline seroso, 28% esta-
vam grávidas na altura do diagnóstico. Macroscopicamen-
te apresentam-se como os TBS sem microinvasão2.

O estudo histológico revela presença de células indi-
viduais ou ninhos de células com citoplasma eosinofílico 
no estroma, semelhantes às do tumor não invasivo adja-
cente, com arquitectura micropapilar, sólida ou cribiforme  
(menos frequente) e invasão vascular em 10% dos casos2.

O prognóstico é semelhante aos TBS sem microinvasão2.

TUMOR BORDERLINE MUCINOSO

O tumor borderline mucinoso (TBM) representa 10-15% 
dos tumores epiteliais mucinosos e 40% dos tumores bor-
derline4. São tumores de diagnóstico difícil (1) e distin-
guem-se dois tipos de TBM: tipo intestinal e endocervi-
cal-like.

TBM TIPO INTESTINAL

O tumor borderline mucinoso tipo intestinal caracteriza-se 
por proliferação epitelial de células semelhantes ao epitélio 
intestinal (células caliciformes, neuroendócrinas e de Pa-
neth), tipo mucinoso, sem invasão do estroma.

Constituem 85-90% dos TBM e em 5% dos casos são 
bilaterais. Macroscopicamente apresentam-se como massa 
quística de grande dimensão, unilocular ou multilocular, 
contendo material aquoso ou mucóide.

O estudo histológico revela presença de células cali-
ciformes e de Paneth com núcleos maiores e com maior 
actividade mitótica, semelhante ao pólipo adenomatoso do 
cólon. Nas áreas borderline as células de revestimento do 
quisto estão estratiicadas (não mais do que 3 camadas) e 
podem formar papilas iliformes intraquísticas. Quando as 
células de revestimento têm aspecto citológico de malig-
nidade e estão estratiicadas em 4 ou mais camadas, com 

Quadro III - Comparação entre o peril genético do tumor borderline e carcinoma seroso

 Tumor Borderline Seroso Carcinoma seroso 
Mutações TP53  geralmente ausentes 88%

Perda da heterozigotia do braço longo característico Raro
do cromossoma X inactivado

Quadro IV - Características dos TBS típico e TBS micropapilar

 TBS típico  TBS micropapilar 
Bilateral  25-30% 59-71%

Risco de recorrência nos estádios avançados  Menor Maior

Envolvimento da superfície do ovário  36% 50-65%

Estadio avançado no diagnóstico  32-35% 48-66%
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um padrão papilar sólido ou cribiforme, classiica-se como 
tumor borderline com carcinoma intraepitelial2.

No estudo histológico deve ter-se o cuidado de ava-
liar todas as locas, uma vez que nos tumores mucinosos 
pode haver um contínuo lesional, coexistindo na mesma 
peça áreas de tumor mucinoso benigno, borderline e ma-
ligno2,10.

O prognóstico dos TBM tipo intestinal coninados ao 
ovário é excelente. Ao contrário do que se pensava há al-
guns anos, actualmente sabe-se que a maioria dos diagnós-
ticos de TBM tipo intestinal associado a pseudomixoma 
peritonei corresponde, na verdade, a metástases de tumo-
res do apêndice de aspecto semelhante. Nos casos de doen-
ça avançada, as metástases são quase sempre sob a forma 
de implantes pélvicos ou abdominais. Nestas situações o 
prognóstico é semelhante ao do carcinoma mucinoso com 
metástases, sendo provável que não se tenham colhido 
amostras nas áreas de invasão do tumor2.

TBM ENDOCERVICAL-LIKE

O TBM endocervical-like caracteriza-se pela proliferação 
epitelial de células tipo mucinoso, semelhantes ao epitélio 
endocervical, sem invasão do estroma.

Constituem 10-15% dos TBM e em 40% dos casos são 
bilaterais. Macroscopicamente apresentam-se como mas-
sa quística unilocular ou multilocular, contendo material 
aquoso ou mucóide, de menores dimensões do que o tipo 
intestinal e com menos quistos. Por vezes desenvolvem-se 
em quistos de endometriose.

O estudo histológico revela células com atipia nuclear 
discreta, com crescimento intraquístico semelhante ao das 
papilas dos TBS. As células de revestimento das papilas 
são colunares mucinosas e células redondas com citoplas-
ma eosinofílico. A presença de neutróilos no interior das 
papilas ou do espaço extracelular é característica.

Os TBM endocervical-like originam-se, provavel-
mente, em focos de endometriose e, pelo menos em 
alguns casos, os implantes peritoneais podem surgir de 
focos de endometriose independentes com transforma-
ção in situ2.

Podem associar-se a implantes de aspecto invasivo mas 
seu o curso clínico é indolente

TUMOR BORDERLINE ENDOMETRIÓIDE

O tumor borderline endometrióide caracteriza-se pela pre-
sença de glândulas ou quistos tipo endometrióide com ati-
pia ou aspecto maligno, sem invasão do estroma. 

São um tipo de tumores raro que deriva, predominan-
temente, do epitélio de superfície do ovário ou de focos de 
endometriose.

A maioria destes tumores é unilateral e apresenta-se 
como massa pélvica palpável, embora também se possa 
manifestar como hemorragia uterina anómala. Macros-
copicamente apresentam tamanho variável, de 2 a 40 cm, 
com componente sólido ou predominantemente sólido com 
quistos. Os tumores de grandes dimensões podem apresen-
tar hemorragia e necrose.

Histologicamente distinguem-se 3 tipos: adenoibro-
matoso (o mais frequente), viloglandular ou papilar, e com-
binação de adenoibromatoso e viloglandular. Coexiste en-
dometriose no mesmo ovário ou em local extraovárico em 
mais de 50% dos casos. 

O prognóstico é excelente e a recorrência e metastização 
são raras2,10. Algumas pacientes tratadas com anexectomia 
unilateral desenvolveram carcinoma endometrióide no ová-
rio contralateral pelo que se recomenda anexectomia bilate-
ral quando não existem preocupações com a fertilidade.

TUMOR BORDERLINE DE CÉLULAS CLARAS
ADENOFIBROMATOSO

O tumor borderline de células claras caracteriza-se pela 
presença de glândulas ou quistos revestidos com células 
claras com atipia ou aspecto maligno mas sem invasão do 
estroma.

Macroscopicamente têm aspecto semelhante a adenoi-
bromas.

O estudo histológico revela epitélio atípico ou carci-
nomatoso, sem invasão. Os tumores adenoibromatosos, 
em que as glândulas são revestidas por epitélio maligno, 
devem ser designados adenoibromas de células claras 
borderline com carcinoma intraepitelial. Ocasionalmente 
veriicam-se focos de microinvasão2.

Geralmente estes tumores, incluindo aqueles com car-
cinoma intraepitelial e microinvasão, têm evolução benig-
na após remoção do ovário.

TUMOR DE BRENNER BORDERLINE

O tumor de Brenner borderline caracteriza-se pela presen-
ça de células de transição com atipia ou aspecto maligno, 
sem invasão do estroma. Constituem 3-5% dos tumores de 
Brenner.

A maioria apresenta-se como massa abdominal ou dor e, 
em poucos casos, podem apresentar metrorragias. Salvo raras 
excepções, é unilateral e habitualmente coninado ao ovário.
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Macroscopicamente têm grandes dimensões (16 a 20 
cm) e componente sólido semelhante ao tumor de Brenner 
benigno, mas também podem apresentar componente quís-
tico contendo massa polipóide ou papilar.

O estudo histológico revela papilas ibrovasculares ra-
miicadas revestidas com epitélio de transição, com aspec-
to semelhante às lesões uroteliais do tracto urinário, sem 
invasão. A actividade mitótica é variável. A necrose focal 
é um achado comum. Alguns autores advogam que os tu-
mores com grau nuclear 2 e 3 se devem designar por tumor 
borderline com carcinoma intraepitelial2.

O prognóstico do tumor de Brenner sem invasão é ex-
celente.

TUMOR BORDERLINE EPITELIAL MISTO

O tumor epitelial misto (TEM) é composto por dois ou 
mais tipos celulares (seroso, mucinoso, endometrióide, cé-
lulas claras e células de transição). O segundo tipo celular 
ou o conjunto do segundo e terceiro tipos celulares devem 
corresponder a pelo menos 10% do epitélio tumoral.

São bilaterais em 22% dos casos e 93% são diagnosti-
cados no Estádio I.

Histologicamente caracteriza-se por papilas com ni-
nhos de células destacadas, remanescentes do TBS, mas 
habitualmente contêm uma mistura de células mucinosas 
endocervical-like, epitélio endometrióide com diferencia-
ção escamosa focal e epitélio eosinofílico indiferenciado. 
É frequente a presença de iniltrado inlamatório. A mi-
croinvasão é rara. O grau nuclear é determinado pelo com-
ponente menos diferenciado2. 

Cinquenta e três por cento dos tumores borderline epi-
teliais mistos têm endometriose associada.

À excepção do tipo endometrióide-seroso o comporta-
mento do tumor é determinado pelo tipo celular dominan-
te, e habitualmente semelhante ao TBM tipo endocervical-
like2. 

TUMOR BORDERLINE DO OVÁRIO
FACTORES DE PROGNÓSTICO

Encontram-se descritos diversos factores de prognóstico 
como o tipo de implantes peritoneais, a ploidia do DNA  
(5-12,5% são aneuplóides) 10, o estádio, o tipo histológico, 
a idade, o volume do tumor residual, o tipo de cirurgia e 
a presença de tumor na superfície do ovário, entre outros. 

Em 2003, Gilks et al21 num estudo com 49 casos de 
tumor borderline seroso do ovário no estádio II e III con-
cluíram que os implantes invasivos se associaram a pior 

prognóstico (p <0.005) e que factores como a ploidia, 
arquitectura micropapilar e actividade mitótica dos im-
plantes não revelaram diferenças signiicativas. Já no ano 
anterior, Prat e De Nictolis19 num estudo com 137 casos 
de TBS (incluindo 18 casos de micropapilar e 20 com 
microinvasão) veriicaram que a separação dos implantes 
peritoneais em invasivos e não invasivos tem importantes 
implicações prognósticas. Esta observação foi conirma-
da numa revisão recentemente publicada por Green22. Em 
2009, Lenhard et al8, num estudo com 113 casos de tumor 
borderline, observaram maior taxa de recorrência nas do-
entes com implantes invasivos (p=0.00112). Outro estudo 
publicado recentemente por Shih et al6, que incluiu 266 
casos de tumor borderline do ovário, revela que a presen-
ça de valores de CA 125 alterados, o estádio avançado, a 
idade de diagnóstico, a histologia micropapilar, a presença 
de implantes invasivos e a existência de doença residual se 
associam a maior risco de recorrência

ESTADIAMENTO

O estadiamento do tumor borderline do ovário é realizado 
com recurso à laparotomia exploradora com a mesma meto-
dologia do carcinoma invasivo, sendo a classiicação efectu-
ada de acordo com o sistema TNM/FIGO dos carcinomas.

Uma revisão de 15 estudos com 948 doentes revelou 
que, na data do diagnóstico, 69,6% das doentes se encon-
tram no estádio I, 10,3% no estádio II, 19,2% no estádio III 
e 0,6% no estádio IV10.

A biópsia extemporânea permite diferenciar os tumores 
malignos dos benignos no entanto o diagnóstico de tumor 
borderline é difícil23. De acordo com Green22, 58-86% dos 
tumores borderline são correctamente diagnosticados em 
secção de congelamento. Seis a 27% dos tumores com 
diagnóstico extemporâneo de borderline, terão diagnóstico 
deinitivo de invasivo7. No entanto dado o elevado valor 
preditivo positivo de diagnóstico de lesão borderline em 
secção de congelamento, tal indicação é útil na decisão da 
estratégia intra-operatória. 

TRATAMENTO CIRÚRGICO STANDARD

O tratamento cirúrgico standard engloba20: lavado peritoneal, 
histerectomia total com anexectomia bilateral, omentecto-
mia infra-cólica, biópsias múltiplas (lesões suspeitas, zonas 
de aderências, fundo de saco de Douglas, peritoneu vesical, 
goteiras parieto-cólicas, mesentério e meso-cólon), citologia/ 
biópsia das cúpulas diafragmáticas, redução tumoral nos está-
dios avançados e apendicectomia (nos tumores mucinosos).
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A avaliação ganglionar não parece ter grande interes-
se dado não interferir na sobrevivência mesmo quando há 
invasão, desta forma já em 2003, os Consensos da Socie-
dade Portuguesa de Ginecologia declaravam que não há 
indicação para linfadenectomia24. Esta atitude é sustentada 
por diversos estudos. Uma meta-análise de 97 estudos, en-
globando 4129 doentes, com tumores de baixo potencial 
de malignidade revelou uma sobrevivência de 98% aos 6.5 
anos nos 63 casos com envolvimento ganglionar, alegando 
o baixo valor prognóstico da linfadenectomia25. Os estudos 
de Shih16 e Lenhard8 também não revelaram diferenças na 
sobrevivência entre grupos no respeitante à linfadenecto-
mia. No entanto Green22 advoga a biópsia de gânglios pél-
vicos e para-aórticos.

TRATAMENTO CIRÚRGICO CONSERVADOR

A terapêutica cirúrgica conservadora deve englobar20: la-
vado peritoneal, anexectomia/ ooforectomia unilateral 
(quistectomia em algumas circunstâncias7,22, omentecto-
mia infra-cólica, inspecção cuidadosa do ovário contra-
lateral, biópsias múltiplas, citologia/ biópsia das cúpulas 
diafragmáticas e estadiamento cuidadoso.

As indicações para este tipo de terapêutica têm sofrido 
alterações na última década. Enquanto que, nos consen-
sos da Sociedade Portuguesa de Ginecologia de 200324, 
a abordagem conservadora se destinava apenas àqueles 
casos no estádio IA e desejo de gravidez, nos consensos 
mais recentes esta abordagem tornou-se mais abrangen-
te constituindo indicação o desejo de gravidez perante o 
diagnóstico de tumor borderline do ovário independente-
mente do estádio20.

Com o tratamento conservador o risco de recorrência é 
de 5-33% e está dependente do tipo de cirurgia9. O estudo 
de Suh-Bergmann26 com 193 casos de tumor borderline 
submetidos a cirurgia conservadora revelou taxas de recor-
rência de 23% na quistectomia e 7% na anexectomia.

A abordagem laparoscópica pode ser considerada, so-
bretudo em doentes que pretendem preservar a fertilida-
de20. Uma vez que não existem estudos randomizados27, a 
análise de séries retrospectivas, revela que a laparoscopia 
se associa a maior taxa de ruptura per-operatória do quisto 
e menor probabilidade de estadiamento completo, sem que 
no entanto existam diferenças na taxa de recorrência7.

Se a histologia deinitiva revelar carcinoma invasivo, 
deve completar-se a cirurgia. 

No entanto, nos casos com diagnóstico deinitivo de tu-
mor borderline submetidos a terapêutica conservadora, a 
decisão de completar a cirurgia não é consensual20.

RESULTADOS REPRODUTIVOS APÓS CIRURGIA 
CONSERVADORA

Em 2002 Camatte et al28 publicaram um estudo com 17 ca-
sos de tumor borderline nos estadios II e III submetidos a 
cirurgia conservadora, nas quais ocorreram 8 gestações em 
7 mulheres. Seis gestações foram espontâneas, uma após 
indução da ovulação e uma após fecundação in vitro (FIV). 
Resultaram 6 gestações normais de termo, 1 gravidez ex-
tra-uterina, e 1 encontrava-se no terceiro trimestre quando 
o artigo foi elaborado. 

Uma revisão em 2007, de Swanton et al29 relata 254 ges-
tações em 206 pacientes com uma taxa de gravidez de 48%.

Park et al9, em 2009, num estudo com 184 casos de 
tumor borderline submetido a cirurgia conservadora, ob-
servaram 33 gestações de termo em 27 mulheres (de 31 que 
tentaram gravidez) de que resultaram 34 recém-nascidos 
saudáveis, sem anomalias congénitas.

TERAPÊUTICA ADJUVANTE

A quimioterapia está indicada nos casos com implantes in-
vasivos7,20.

Em 1993 Kurman e Trimble30, numa revisão com 953 
casos de TBS, relatavam mais mortes em consequência da 
quimioterapia ou radioterapia do que da progressão para 
carcinoma invasivo.

Outros autores airmam que não existe clara evidência 
de que a quimioterapia reduza as taxas de recorrência ou 
melhore a sobrevivência em nenhum sub-grupo de doen-
tes31 e que nenhuma terapêutica médica demonstrou me-
lhorar, de forma clara, os resultados22.

ANÁLISE DA COCHRANE DATABASE

Esta revisão de Faluyi et al32, em 2010, englobou 7 estudos 
randomizados incluindo 372 doentes com tumor borderline. 
Das conclusões salientam-se: 1) a ausência de evidência para 
o uso de qualquer tipo de terapêutica adjuvante nos tumores 
borderline do ovário; 2) a quistectomia bilateral pode oferecer-
se a mulheres com tumor bordeline bilateral diagnosticados 
intra-operatoriamente e com desejo de preservar a fertilidade; 
3) são necessários estudos randomizados que comparem a ci-
rurgia radical vs conservadora e laparoscopia vs laparotomia.

CONTROLO CLÍNICO

O controlo deve ser realizado cada 3-6 meses nos primei-
ros 5 anos e depois anualmente. A avaliação deve com-
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preender a realização de exame físico e determinação do 
CA 125. 

Nas doentes submetidas a cirurgia conservadora deve 
obter-se um CA 125 de base, radiograia do tórax e TC 
abdomino-pélvico se o estádio é superior a IA (depois só 
solicitar se surgir sintomatologia ou elevação do CA 125). 
A ecograia transvaginal parece ser o método mais sensível 
para monitorizar os ovários3,7.

INDUÇÃO DA OVULAÇÃO

Um estudo de Beiner et al33 com 43 casos de tumor 
borderline submetidos a tratamento conservador, relata 7 
casos com recurso a FIV com 4 recorrências (2 antes da 
FIV e 2 depois). Os autores concluíram que o tratamento 
da infertilidade pode ser considerado após diagnóstico de 
tumor borderline.

Uma revisão de Morice34, publicada em 2006, admitia 
que a utilização de hiperestimulação em pacientes com tu-
mor borderline do ovário no estádio I não afectava o prog-
nóstico. Contudo referia que o número de ciclos deveria 
ser limitado de forma a não aumentar o potencial risco de 
recorrência.

De acordo com a revisão mais recente de Chen e  
Berek7, os tratamentos de infertilidade, como a indução da 
ovulação, parecem ser seguros.

TERAPÊUTICA HORMONAL DE SUBSTITUIÇÃO

Não existe evidência de que os estrogénios estimulem o 
crescimento dos tumores borderline serosos ou mucinosos 
ou que o seu uso piore o risco de recorrência ou a sobre-
vivência. Teoricamente os tumores endometrióides podem 
ser estimulados por estrogénios. Nestes pode veriicar-se 
a reactividade dos receptores de estrogénio e, se tiverem 
receptores positivos, deve evitar-se o uso de estrogénios7.

PROGNÓSTICO

De acordo com dados do Surveillance, Epidemiology, and 
End Results35 a sobrevivência aos 5 e 10 anos é, respecti-
vamente, 99,1 e 98% para o estádio I, 98,2 e 93,6% para 
o estádio II, 95,7 e 88,1% para o estádio III e 76,9 e 70% 
para o estádio IV.

A sobrevivência aos 5 anos englobando todos os es-
tádios é de 86-90% e a sobrevivência aos 15 anos para o 
estádio I é 98%1.

RECORRÊNCIA

A abordagem ideal permanece indeterminada mas estudos 
observacionais associam a citorredução cirúrgica a uma 
melhoria da sobrevivência.

Figura 1 – Conduta no tumor borderline do ovário 
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CONDUTA

A conduta perante o tumor borderline do ovário encon-
tra-se resumida na igura 1.
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