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1) Tema: 

Trata-se de paciente do sexo feminino, 57 anos, com diagnóstico de 

“neoplasia mucinosa de baixo grau em apêndice com metástases em ovários 

e implantes peritoneais em epíplon” (CID 10: C18.1, C79.6 e C78.6). 

Segundo os autos, a paciente já foi operada em novembro de 2017. Há 

relato de refratariedade a tratamento quimioterápico sistêmico. Há 

recomendação médica de tratamento do tipo peritonectomia com 

quimioterapia intraperitoneal hipertérmica.  

 

2) Sobre a doença 

Trata-se de tumor de apêndice cecal metastático (para ovário e peritônio). 

Os tumores primários de apêndice são raros e podem ser de natureza 

benigna ou maligna. O adenocarcinoma de apêndice do tipo mucinoso é o 

tipo maligno mais comum. Quando em estágio avançado (metástases), o 

adenocarcinoma mucinoso de apêndice tem prognóstico reservado, uma 

vez que se trata de doença com sabidamente má resposta a quimioterapia 

sistêmica.  

 

3) Sobre o procedimento solicitado 

A peritonectomia com quimioterapia intraperitoneal (PQIP) é procedimento 

empregado desde os anos 1990 como opção de tratamento para cânceres 

avançados de ovário, cólon e apêndice. O procedimento consiste em 

introduzir na cavidade abdominal, seja através de cirurgia aberta ou através 

de procedimento fechado, quimioterápico diluído em solução aquecida a 

até 40oC. Dependendo do protocolo, a solução aquecida permanece na 

cavidade peritoneal por 30 min a 2 h. O acúmulo de experiência nas últimas 
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décadas permitiu a realização de avaliações quanto à eficácia e segurança 

do procedimento. Pelo menos duas revisões recentes avaliaram esta técnica 

no tratamento de câncer de ovário e no câncer de cólon. Huo e 

colaboradores (2015) analisaram resultados de mais de 30 estudos e 

concluíram que a PQIP associada a cirurgia e quimioterapia sistêmica 

aumentou a sobrevida de pacientes com carcinoma de ovário quando 

comparado ao tratamento apenas com cirurgia e quimioterapia sistêmica. 

Já Loggie e Thomas (2015) também revisaram a literatura científica e 

concluíram que PQIP é provavelmente benéfica para casos de cânceres 

menos agressivos. Já para tumores mais agressivos, como os tumores 

gástricos, os resultados não foram muito encorajadores.  

 
 

4) Conclusão 

Levando-se em consideração o estadiamento da doença e o tipo de tumor, 

pode-se afirmar que as evidências científicas existents NÃO permitem 

afirmar que o procedimento prescrito (PQIP) seja seguro e/ou eficaz para o 

caso em questão.  
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