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RESUMO

Introdução: O Carcinossarcoma é uma neoplasia maligna que contém
elementos de carcinoma e sarcoma tão amplamente misturados a ponto
de indicar uma neoplasia de tecido epitelial e mesenquimatoso. Por esse
motivo, é um câncer de difícil diagnóstico e prognóstico ruim. Além disso,
por acometer mais comumente o útero, representando 4% dos tumores
uterinos, tem poucos estudos quanto ao seu acometimento ovariano, que
possui taxa ainda menor. Objetivos: Promover discussão no meio
científico acerca desse raro tumor, a fim de complementar a literatura
com estudos sobre novos meios de rastreio e diagnóstico precoce.
Metodologia: Relato de caso o qual são evidenciados os achados clínicos
e laboratoriais desde os sintomas até o tratamento da paciente com
carcinossarcoma de ovário esquerdo. Além disso, a complexidade do
diagnóstico e a raridade deste tumor são discutidas e são citados os
pontos mais importantes para dar o diagnóstico precoce e o tratamento
adequado. Resultados: Paciente, 63 anos, sexo feminino, branca, em
agosto de 2020 teve um sangramento anormal, não muito intenso e notou
seu abdome inchado e dores na região pélvica, principalmente durante o
ato sexual, o que a levou a procurar uma Ginecologista. Relatou ter
entrado na menopausa aos 52 anos, usando apenas a sinvastatina 20 mg
para tratamento de hipercolesterolemia, negando qualquer outra
comorbidade e com histórico de câncer de fígado do seu pai, já em idade
avançada. Na história gestacional teve 4 filhas de parto vaginal. Durante
o exame físico, apresentou dor à palpação e consistência mais endurecida
na região do períneo, então foram solicitados exames para pesquisar a
etiologia desse sangramento. No hemograma a única alteração foi a CA
125 com 165,6 U/mL, proteína cujo aumento é indicativo de tumor. Já no
ultrassom foram visualizadas massas anexiais bilaterais e na ressonância
magnética identificou-se o ovário esquerdo com volume acentuadamente
aumentado, medindo 127x100 mm, contendo grande formação mista,
com cistos multisseptados e componente sólido captante de contraste.
Por essas alterações, a paciente foi encaminhada para histerectomia total.
Foi realizada a biópsia e a imuno-histoquímica da peça cirúrgica que
indicaram Carcinossarcoma com componente heterólogo de
Condrossarcoma no ovário esquerdo. Após o resultado, houve uma
discussão entre o oncologista, o cirurgião e outros médicos, já que é raro
descobrir esse tipo de tumor em um estágio tão precoce, para definir se
havia a necessidade de 6 sessões de quimioterapia profilática. Foi
realizada a quimioterapia sem intercorrências e a paciente passa bem,
mantendo apenas o acompanhamento. Conclusão: Em suma, os
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carcinossarcomas ovariano são tumores muito raros, altamente
agressivos e com prognóstico sombrio. No relato de caso o diagnóstico
precoce foi o que possibilitou a exérese total do tumor, antes mesmo que
ele pudesse atingir outros órgãos. Dessa forma, conclui-se que é
indispensável o rastreamento precoce para impedir desfechos
irreversíveis e por esse motivo novos estudos devem ser iniciados a fim
de descobrir novos meios de rastreio e a melhor abordagem terapêutica. 
PALAVRAS-CHAVE: carcinossarcoma de ovário, diagnóstico precoce, prognótico
ruim, neoplasia maligna
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