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Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo 
disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos 
relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à 
decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como 
revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es). 
 

Diagnóstico genético de massas pélvicas em mulheres 
 

Referência: Moore RG et al. Malignancy assessment using gene identification in captured cells algorithm for 
the prediction of malignancy in women with a pelvic mass. Obstet Gynecol. 2022;140(4):631-642 

Análise do estudo: este estudo clínico prospetivo destinou-se a avaliar a capacidade de detetar neoplasia 
em doentes com uma massa pélvica, tendo por base a expressão génica em células tumorais circulantes 
(CTC), isoladamente ou em associação com biomarcadores tumorais séricos.   

Foram consideradas para inclusão quaisquer mulheres diagnosticadas com quistos ováricos ou massas 
pélvicas documentadas por exame imagiológico e que tivessem biópsia ou excisão cirúrgica agendada 
admitidas num centro de referência terciário entre junho 2016 e abril 2017. Para cada doente incluída foram 
obtidas amostras de sangue periférico (dentro de 30 dias da data da biópsia / cirurgia) e foi avaliada a 
expressão de 72 genes diferentes em CTC assim como foi feito o doseamento sérico de vários biomarcadores 
associados a neoplasia (ex: CA-125, HE4, etc).  

A amostra final foi constituída por 183 mulheres com uma idade média de 56 anos, sendo 62,8% destas pós-
menopáusicas e 90,7% caucasianas. Destas mulheres, 104 foram diagnosticadas com doença benigna, 17 
com neoplasias de baixo potencial maligno, 42 com neoplasia ovárica, 14 com neoplasia ginecológica não-
ovárica e 6 foram diagnosticadas com neoplasia não ginecológica. Resultados: 

• A análise combinada de expressão génica e biomarcadores séricos em comparação com a análise 
isolada de um ou outro elemento produziu, em geral, maior discriminação diagnóstica entre os vários 
grupos de diagnóstico histopatológico considerados (ex: benigno vs todos os cancros, benigno vs 
neoplasia com baixo potencial maligno, entre outros). 

• Dentro da análise combinada obteve-se através de regressão logística um modelo multivariado 
(designado por “algoritmo MAGIC”) que produziu a maior AUC relativamente a qualquer combinação 
de genes e biomarcadores tendo incluído 8 genes e 4 biomarcadores séricos produzindo uma AUC 
de 95,1% (IC 95% 92,0 a 98,2%) para a discriminação de tumores benignos em relação a outros 
tumores. 

• O algoritmo MAGIC teve um desempenho diagnóstico para a deteção de neoplasia benigna vs 
maligna superior a qualquer gene analisado individualmente (AUC 50,2 a 65,2%, todos p<0,05), ao 
algoritmo que incluía apenas genes (AUC 88,0, IC 95% 82,9 a 93,0%) e ao algoritmo que incluía apenas 
biomarcadores (AUC 89,6%, IC 95% 84,3 a 95,0%). 

Aplicação prática: Este estudo, prospetivo e com razoável número de participantes, produziu um modelo 
multivariado de estratificação de risco (algoritmo MAGIC) que, munido apenas de elementos objetivos 
(expressão génica em CTC e biomarcadores séricos) conseguiu realizar uma boa discriminação diagnóstica 
entre massas pélvicas benignas e malignas. Limitações: a amostra do estudo pode não ser representativa da 
população geral e o modelo multivariado necessita de validação em estudos posteriores. 
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