3r Curs per a residents de la Secció Catalana de Ginecologia Oncològica i Patologia
Mamaria de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
Actualització en càncer d’ovari
Data: 25 de gener 2019.
Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Can Caralleu. Barcelona.
Programa:
8:00 h. Benvinguda i presentació del curs. Dr. Jordi Antoni Coordinador de la secció
8:15 h. Dr. Josep Alfons Espinàs
Director del programa de cribratge
oncològic de Catalunya.
8:30-9:45 h. Cas clínic 1.
9:45-11:00 h. Cas clínic 2.
11:00-11:15 h. Coffee Break.
11:15h.-12:30 h. Cas clínic 3.
12:30h-13:45 h. Cas clínic 4.
13:45-14:00 h. Conclusions.
Metodologia del curs:
El curs s'estructura en 4 casos clínics on s'abordaran els conceptes que es consideren
necessaris sobre el diagnòstic, abordatge quirúrgic, tractament adjuvant, seguiment i
tractament de la recidiva del càncer d’ovari.
De cada cas, es desenvoluparan uns objectius a adquirir i es plantejaran a l'auditori
unes preguntes tipus test per aconseguir una sessió interactiva i del màxim profit pels
assistents.
Es plantejaran unes preguntes per cada cas i s'encarregarà de desenvolupar la
resposta, amb l'ajut de màxim 4 diapositives, un resident tutelat per l'adjunt que
coordina aquell cas.
Per a la millor adquisició dels coneixements, és considera de vital importància la
participació activa dels assistents, així com la lectura de la bibliografia que es facilitarà
prèviament a la celebració de la jornada.
Al final de cada cas es recollirà en una diapositiva els conceptes a recordar.
COMITÉ CIENTÍFIC
Dr. Jordi Antoni Vives. Coordinador.
Dr. Pere Fusté Brull. Secretari.
Dr. Ramon Rovira Negre.
Dr. Jose Luis Sánchez Iglesias.
Dra. M Jesús Pla Farnós.
Dra. Laia Ribot Luna.

Objectiu:
Adquirir els coneixements pel maneig de les pacients amb càncer epitelial d’ovari fent
èmfasi en els aspectes clínics i quirúrgics a través de l’anàlisi de casos clínics.
Objectius Específics:
1. Conèixer el maneig diagnòstic del càncer epitelial d’ovari.
2. Conèixer el tractament mèdic i quirúrgic del càncer epitelial d’ovari.
3. Conèixer el maneig de les recurrències en càncer epitelial d’ovari.
Metodologia:
- Presentació del cas clínic i justificació a partir de bibliografia o guies de pràctica
clínica de l’opció escollida en cada cas. ( Màxim 15 minuts).
- Discussió i votació interactiva.
Dirigit especialment a:
- Residents de Ginecologia i altres especialitats dedicades al tractament
multidisciplinari del càncer d’ovari, de tercer, quart o cinquè any: R3, R4 o R5.
- Adjunts joves o staff sèniors interessats en càncer d’ovari.
Cas 1 CÀNCER D’OVARI INICIAL
Hospital Clínic
Hospital Joan XXIII
Hospital Parc Taulí
Moderador/a: Dra. Laia Ribot Luna
1. Quins tipus histològics són més freqüentes en estadis inicials?.
2. Davant la sospita de neoplàsia ovàrica inicial, abordatge laparoscòpic o
laparotòmic?. Què diu la evidència?
3. Paper de la limfadenectomia: ¿quin és l’ objectiu?, s’ha de fer en tots els tipus
histològics?
4. Indicacions de QT adjuvant.
5. ¿Està indicada la preservació de la fertilitat?
6. Els Tumors Borderline s’han de tractar igual que el càncer d’ovari epitelial?.
Cas 2 ESTADIFICACIÓ EN CÁNCER D’OVARI AVANÇAT
Hospital Germans Tries i Pujol
Hospital de Sant Pau
Hospital Vall d’Hebron
Moderador/a: Dr. Ramon Rovira Negre
1. Podem predir una citoreducció completa?.
2. Quin paper tenen els Marcadors Tumorals en la estadificació?
3. És necessari el PET-TC per a l’estadificació?.
4.Hem d’incloure la laparoscòpia i el VATS per valorar una millor citoreducció?: PCI,
Fagotti.
5. ¿ Com seleccionem als pacients per cirurgia?.
6. Criteris d’ irresecabilitat.

Cas 3 CITOREDUCCIÓ EN CÁNCER D’ OVARI AVANÇAT
Hospital de Bellvitge
Hospital Josep Trueta
Hospital Son Espases
Moderador/a: Dr. Jose Luis Sánchez Iglesias
1. ¿Quin és l’objectiu de la citoreducció?.
2. ¿Citoreducció primària o cirurgia d’interval?. Revisió dels estudis i Algoritme de
resecabilitat.
3. ¿Quin és el Patró i motiu de la malaltia residual post operatòria en pacients amb
càncer d’ovari avançat després d’una cirurgia citoreductora?.
4. ¿Hem de realitzar una limfadenectomia retroperitonial de forma sistemàtica?.
Estudi LION.
5. En l’estadi IV : Cirurgia primària o Cirurgia d’interval?.
6. ¿Quin paper té la cirurgia en el tractament de la recurrència?: Estudi Destokp.
Cas 4 TRACTAMENT ADJUVANT EN CÁNCER D’ OVARI AVANÇAT
Hospital del Mar
Hospital Arnau de Vilanova
Hospital Mútua de Terrassa
Moderador/a: Dr. Pere Fusté Brull
1. ¿Hem de seguir tractant als pacients amb càncer d’ovari avançat amb quimioteràpia
intraperitoneal?.
2. Indicacions de HIPEC en càncer d’ovari avançat.
3. Tractament sistèmic en les pacients amb càncer d’ovari en recaiguda sensible.
4. Paper dels antiangiogènics en el Tractament adjuvant del càncer d’ovari.
5. Tenim teràpies personalitzades en càncer de ovari avançat?: Inhibidors del PARP.
6. A que pacients amb càncer d’ovari hem de fer estudi genètic?.

