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Disgerminoma é um tumor originário da célula primordial

germinativa do ovário, muito raro. Geralmente são

considerados de baixo poder maligno, entretanto, pode ocorrer

disseminação e, caso ocorra invasão por metástases em cápsula,

envolvimento de nódulos linfáticos ou células sanguíneas.

Analisar as variáveis clínicas e cirúrgicas do disgerminoma

ovariano, ilustrando através da apresentação de um caso.

• Paciente E.F.T, 35 anos, sexo feminino

• Refere massa em região pélvica há 3 meses, associada a dor

abdominal, náuseas e incontinência urinária, e nega perda de

peso.

• Exame Físico: abdome flácido, indolor, com presença de

massa palpável infraumbilical, endurecida, móvel e dolorosa

à palpação.

• Tomografia de Abdome: processo expansivo com densidade

de partes moles, localizado em região retroperitoneal.

• De acordo com o caso observado, o estadiamento

AJCC/FIGO dá-se por T1c2 (rompimento da cápsula antes

do ato cirúrgico), N0 (sem acometimentos para linfonodos

regionais), M0 (ausência de metástase à distância).

• Sendo assim, a paciente encontra-se no estádio IC2 de

acordo com o agrupamento FIGO.

• A partir das classificações, a conduta correta seria, de

acordo com a literatura, a realização da cirurgia com

preservação de fertilidade e o uso de quimioterapia quando

há recidiva, tendo uma alta taxa de cura.

Sendo assim, tendo em vista que é uma patologia rara, é

necessário que os médicos tenham a suspeita clínica durante o

atendimento. Ademais, é importante levar em consideração as

particularidades dos pacientes, aliando os critérios clínicos e

cirúrgicos.

• Realizada laparotomia exploratória: volumosa neoplasia

ovariana esquerda, com extravasamento grosseiro da

cápsula, com aspecto de malignidade, além de pequena

ascite (cerca de 500 ml).

• Histerectomia Total com Anexectomia bilateral,

linfadenectomia pélvica e retroperitoneal e apendicectomia.

• Anatomopatológico: disgerminoma ovariano esquerdo, com

invasão angiolinfática e sem extensão neoplásica à

superfície serosa.

• Demais peças cirúrgicas sem sinais de malignidade e

linfonodos sem evidência de comprometimento neoplásico.


