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 Forma de amêndoas 

 Mede aproximadamente 3 cm de comprimento, 1,5 cm de 
Largura e 1 cm de espessura  

 Revestido por uma única camada de células cubóides e/ou 
colunares, denominado epitélio germinativo 

 Debaixo do epitélio germinativo, há uma camada de tecido 
conjuntivo denso, a túnica albugínea, responsável pela cor 
esbranquiçada do ovário 

 Região cortical, tecido conjuntivo denso, onde predominam os 
folículos ovarianos (ovócitos) 

 Região medular, tecido conjuntivo frouxo com rico leito 
vascular (artéria e veias) 

OVÁRIOS 



DESENHO ESQUEMÁTICO DO OVÁRIO 



CORTE HISTOLÓGICO DO OVÁRIO 



São formados durante a vida 
fetal e seu desenvolvimento e 
amadurecimento se dá a partir 
da puberdade, onde é 
estimulado pelo hormônio 
folículo estimulante (FSH) 
secretado pela hipófise 







 
 Ovulação: consiste na ruptura de parte do folículo maduro e 

consequentemente liberação do ovócito. Normalmente ocorre 
no 14ª DDC (ciclo padrão de 28 dias) 

 Corpo Lúteo: após a ovulação , as células da granulosa e as 
células da teca interna se reorganizam e formam uma glândula 
endócrina temporária, situada na camada cortical do ovário, 
que começam a secretar progesterona e estrógenos, durante 10-
12 dias. Se não houver gestação, as células se degeneram por 
apoptose, por decréscimo  de progesterona , ocorrendo  a 
menstruação (descamação de parte da mucosa uterina). 

 Corpo albicans: é a cicatriz de tecido conjuntivo que substitui o 
corpo lúteo após sua involução.  

DEFINIÇÃO 



 

TIPOS DE COLHEITA DE MATERIAL 
OVARIANO 



 
 Colheita do fundo-de-saco posterior da vagina: presença de 

células maligna oriundas dos ovários, embora não seja freqüentes, 
a literatura aponta uma cifra de pouco menos de 60% de tumores 
malignos ovarianos encontrados no fundo-de-saco-posterior 

 As células malignas desprendidas dos ovários percorrem o mesmo 
trajeto de um óvulo e vão depositar-se no fundo-de-saco-posterior 

 O achado de células benignas é raro, pois nem todos os tumores 
benignos de ovário esfoliam células em número suficiente para 
viajarem pelas trompas até atingirem o fundo-de-saco 

 As alterações benignas do ovário poderá ser fornecida pelas células 
do epitélio escamoso do colo uterino que recebem a influência 
direta das atividades hormonais dos ovários. 

TIPOS DE COLHEITA DE MATERIAL 
OVARIANO 



 

TIPOS DE COLHEITA DE MATERIAL 
OVARIANO 

•PAAF com auxilio da culdoscopia; 
 
•PAAF por meio da Laparoscopia; 
 
•PAAF orientada pela Ultrassonografia. 



 

TIPOS DE COLHEITA DE MATERIAL 
OVARIANO 

Culdoscopia Laparoscopia Ultrassonografia 



 

PROCESSOS INFLAMATÓRIOS 
OVARIANOS 



 
 Inflamação de ovário que poderá ser aguda ou crônica, uni ou 

bilateral 

 No esfregaço vaginal, as células ovarianas, exibirão acentuada 
eosinofilia com alguma vacuolização citoplasmática, núcleos 
ativos, binucleação, ao lado de degenerações nuclearers. 
Grande quantidade de leucócitos e alguns histiócitos 

 Os agentes causais mais comuns são gonococos, estreptococos e 
estafilococos 

 Tem sido observada logo após um aborto infectado, infecção 
puerperal ou intensa leucorreia vaginal ( fungos, protozoários, 
vírus). 

Ovarite 



 
 

 É a inflamação primária da estrutura ovariana sem que haja 
inflamação de órgãos circunvizinhos. 

 

 Quando o processo inflamatório atinge a superfície ovariana 
será chamada de periooforite. 

 

 Os critérios citológicos de inflamação e a identificação de seus 
agentes causais são os mesmos citados  em ovarite. 

Ooforite 



 
 

Atrofia ovariana – Processo fisiológico normal denominado de 
Atrofia senil ou pré-púbere (QC: padrão atrófico) 

 

Atrofia prematura em pacientes jovens que fazem uso de 
anovulatórios por longo tempo. Quadro  reversível quando cessa a 
medicação. (QC: padrão hipoestrogênico em qualquer fase do ciclo 
menstrual) 

 

 

CONDIÇÕES BENIGNAS DOS OVÁRIOS 



 

ATROFIA OVARIANA EM PACIENTENS JOVENS 
SEM USO DE ANOVULATÓRIO  

 

 Traumatismos físicos – radioterapia (irreversível) e quimio (reversível) 

 Tireoidite de Hashimoto – Atrofia ovariana associada a falha de defesa 
auto-imunológica da tireóide 

 Síndrome de Chiari-Frommel – abundante secreção láctea fora do 
período de aleitamento, associado a esfregaço vaginal atrófico 

 Síndrome de Sheehan – Intensa atrofia vaginal provocado por tumor 
da hipófise 

 Síndrome de Turner – Atrofia vaginal, amenorréia constante, 
esterelidade, ausência do corpúsculo de Barr  

 Cisto múltiplo – ovários policísticos ou Síndrome de Stein-Leventhal – 
pode apresentar infertilidade e esterilidade  

 

 



 

ALGUNS TIPOS DE  
TUMORES BENIGNOS DE OVÁRIO  

 Adenomatose de células claras – características cito e histológica: 
células grandes, arredondadas ou ovaladas com citoplasma 
cianófilo, palidamente corado, entretanto, diante de um processo 
inflamatório o citoplasma será eosinófilo. Frequentemente com a 
presença de glicogênio. 

 Arrenoblastoma ou tumor masculinizante – características 
citológicas: esfregaço atrófico com numerosas células 
androgênicas. Paciente apresenta aspecto masculinizado, 
entretanto, apresentam cromatina sexual em percentual normal. 

 Tumor de células da granulosa – É o mais comum, geralmente 
parcialmente cístico e/ou sólido. Afeta pacientes em qualquer 
faixa etária, porém, mais frequentemente em mulheres na fase 
reprodutiva. Apresentam na citologia células pequenas, 
uniformes, arredondadas cujos núcleos acompanhando a forma 
celular, grupamentos pequenos em forma de roseta. Poderá ser 
benigno ou maligno. 

 

 



 
 

 

Aproximadamente 30% dos cânceres ovarianos 
primários avançados liberam células malignas, as 
quais são identificáveis em esfregaços vaginais ou 
aspirados endometriais. 

 

TUMORES MALIGNOS DE 
OVÁRIO 

Fonte: Takashina et al, 1988 citado em Carvalho, 2009 



 
 

 ADENOCARCINOMA SEROSO 

 

 ADENOCARCINOMA MUCINOSO 

 

 ADENOCARCINOMA ENDOMETRIÓIDE 

 

 ADENOCARCINOMA INDIFERENCIADO OU ANAPLÁSICO 

 

 TUMOR DERMÓIDE OU TERATOMA 

 

 

ALGUNS TIPOS DE  
TUMORES MALIGNOS DE OVÁRIO  



 
 É o mais comum do ovário 

 Surge principalmente na pós menopausa 

 Geralmente cístico 

 Células tumorais formam proliferações papilíferas contendo 
estruturas protéicas concêntricas calcificadas (corpos 
psamomatosos) 

 Bilateralidade ocorre em 35 a 50% dos casos 

 Grupamentos esféricos ou ovalados de tamanho variável de 
células malignas, semelhante a “bola de câncer” podem estar 
presentes nos esfregaços cérvico-vaginais. 

 

 

 

ADENOCARCINOMA SEROSO 



 

Fonte: Carvalho, 2009 

Quadro Citológico de  
Adenocarcinoma seromucinoso de ovário 

Formação em “bola de câncer” (400x) 



 
 

 Ocorre em mulheres com mais de 35 anos 

 A lesão é bilateral em cerca de um quarto dos casos 

 O tumor apresenta cistos de tamanho variados 

 O revestimento dos cistos é representado por células cubóides, 
produtoras de muco 

 Frequentes células em anel de sinete contendo mucina são 
observadas.  

 

 

ADENOCARCINOMA MUCINOSO 



 

Fonte: Carvalho, 2009 

Quadro Citológico de  
Adenocarcinoma mucinoso diferenciado de 

ovário 

Células em “anel de sinete” e “bola de câncer”  (400x) 



 
 

 

 Recebe essa denominação porque se assemelha ao 
Adenocarcinoma de Endométrio 

 Concomitantemente pode estar associado a tumores de 
endométrio 

  Incidência de 15-20% dos tumores malignos de ovário. 

 É meio cístico e meio sólido 

ADENOCARCINOMA 
ENDOMETRIÓIDE 



 

Fonte: Carvalho, 2009 

Quadro Citológico de  
Adenocarcinoma endometrióide de ovário 

Adenocarcinoma endometrióide de ovário (300x) 



 
  É o mais grave de todos os tumores de ovário, com prognóstico 

de 5 anos 

  Origina-se na superfície do epitélio ovariano 

  Bilateral 

  Características citológicas: núcleos pequenos desnudos 
malignos, com discreta anisocariose, intensa hipercromasia e 
espaços vazios, além de agrupamentos compactos com raras 
figuras de mitose e raros nucléolos.  

ADENOCARCINOMA 
INDIFERENCIADO OU ANAPLÁSICO 



 

Fonte: http://anatpat.unicamp.br/nptcaneuroend1a.html 

Histo - Adenocarcinoma Indiferenciado ou Anaplásico 

Quadro histológico de  
Adenocarcinoma Indiferenciado 



 
 

 Elementos oriundos das três camadas embrionárias (ectoderma, 
mesoderma e endoderma) 

 

 Tumor raro, geralmente unilateral, misto (adenocarcinoma e 
carcinoma escamoso), sendo o Ca escamoso o tipo mais comum 

 

 Prognóstico sombrio, quando maligno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUMOR DERMÓIDE OU TERATOMA 
OVARIANO 



 

Fonte: Carvalho, 2009 

Quadro citológico de Tumor misto ovariano 

De um lado, carcinoma escamoso ceratinizante,  

do outro, adenocarcinoma (400x) 



 

CÉLULAS GLANDULARES 
ATÍPICAS  

(Atypical Glandular Cells)  
AGC  

 



 

Grupamento de células glandulares 



 

AGC 

 A interpretação de “células glandulares atípicas” (AGC) deve 
ser qualificada, se possível, para indicar se as células seriam de 
origem endocervical ou endometrial. Entretanto, se a origem 
das células não puder ser determinada, usamos o termo 
genérico “glandular”.  

 É classificado como SOE (Sem Outras Especificações) as atipias 
que ultrapassam as alterações reativas ou reparadoras óbvias, 
mas que não apresentam características suficientes de uma 
neoplasia glandular maligna. 

 Células glandulares atípicas possivelmente neoplásicas: a 
morfologia celular, tanto quantitativa, quanto 
qualitativamente, não atinge uma interpretação clássica de um 
adenocarcinoma. 



 
 Células Endocervicais 

 Células Endometriais 

 Células Glandulares 

CÉLULAS GLANDULARES ATÍPICAS 
AGC 

Sem Outras Especificações = SOE 

 Células Endocervicais 

 Células Endometriais 

 Células Glandulares 

 

} Possivelmente neoplásicas = AGC-H 

} 

Fonte: Solomon, 2005 



 
 - Quantidade celular 

 - Agrupamento e variação do tamanho 

 - Hipercromasia  

 - Sobreposição 

 - Perda de polaridade 

 - Anisocariose 

 - Aspecto feathering (plumagem) 

 - Roseta 

 - Pseudoestratificação 

 - Presença ou ausência de diátese tumoral 

 - Figuras de mitose 

 

Critérios em células glandulares atípicas 
que devemos valorizar: 

NB: Pensar sempre na quantidade e qualidade das atipias 



 Quantidade Celular 

Pseudoestratificação Figura de Mitose 

Agrupamento e variação do tamanho Perda da Polaridade 

Roseta 
Anisocariose 

Hipercromasia 

Formação Tridimensional 



 

Células Glandulares Atípicas Extra Uterina 
(Casos Raros) 

 Células esfoliadas de um tumor ovariano ou de ascite maligna, 
que podem atravessar as tubas uterina, a cavidade endometrial 
e orificio endocervical e terminar numa amostra cervical. 

 Presença de grandes células atípicas semelhantes a de um 
adenocarcinoma, entretanto, apresentam morfologia incomum 
para os tumores do útero ou da cérvice. 

 Ausência de diátese tumoral (é uma pista para origem não 
cervical das células malignas). 

 Presença de grupos papilíferos coesos e corpos de psamoma, 
são altamente sugestivas de carcinoma de ovário. 

 

 



 

Quadro Citológico de  
Adenocarcinoma extra-urterino (Ovário) 

 Agrupamento de 
células atípicas com 
anisocariose e 
macronucléolos.  

 Fundo tipicamente 
limpo. 

Fonte: Solomon, 2005 



 

 Agrupamentos 
papilíferos, 
tridimensionais. 

Quadro Citológico de  
Adenocarcinoma extra-uterino (Ovário) 

Fonte: Solomon, 2005 



 

 Configurações 
papilíferas e 
calcificações 
psamomatosas. 

Quadro Citológico de  
Adenocarcinoma extra-uterino (Ovário) 

Fonte: Solomon, 2005 



 

CASOS CLÍNICOS 



 

 CASO 1 
 

ABF 

 48 anos 

 Sem dados clínicos relevantes 

Colpocitologia 

Histopatologia 

 



CASO 1 

Células pequenas, uniformes, 
arredondadas cujos núcleos 
acompanhando a forma 
celular, grupamentos 
pequenos em forma de 
rosácea. 

100x 

400x 



CASO 1 

400x 



CASO 1 

400x 



CASO 1 

400x 



 

Diagnóstico Citopatológico 

Células Atípicas de Significado Indeterminado. 

      Glandulares possivelmente não neoplásicas - (AGC) 



Histopatológico – Ovário Direito 
CASO 1  

100x 

400x 



 
 Tumor de Células da Granulosa. 

Diagnóstico Histopatológico 



 

  CASO 2 
 

 LSG 

 42 anos 

 Sem dados clínicos relevantes 

Colpocitologia 

Histopatologia 

 



CASO 2 

100x 



CASO 2 

400x 



CASO 2 

400x 



CASO 2 

400x 



CASO 2 

400x 



 

Diagnóstico Citopatológico 

Células Atípicas de Significado Indeterminado. 

      De Origem Indefinida Possivelmente Não     
 Neoplásica (AOI-R) 



Histopatológico – Ovário Esquerdo 
CASO 2  

100x 



Histopatológico – Ovário 
Esquerdo 
CASO 2  

Cistos de tamanhos variados com revestimento de 

 epitélio cilíndrico muco-secretor, com focos de pseudo-estratificação. 

400x 

400x 

400x 



 

 Tumor mucinoso boderline tipo intestinal com focos 
de microinvasão. 

Diagnóstico Histopatológico 



 

CASO 3 
 

 FTF 

 53 anos 

 Sem dados clínicos relevantes 

Colpocitologia (dois exames) 

Histopatologia 

 



CASO 3 

100x 



CASO 3 

400x 



CASO 3 

400x 



CASO 3 

400x 



CASO 3 

400x 



CASO 3 

400x 



 

Diagnóstico Citopatológico 

Células Atípicas de Significado Indeterminado. 

      Glandulares Possivelmente Não Neoplásico (AGC) 

 

      Atividade Estrogênica. 



 

Segunda coleta Caso 3 

100x 



 

Segunda coleta Caso 3 

400x 



 

Segunda coleta Caso 3 

400x 



 

Segunda coleta Caso 3 

400x 



 

Segunda coleta Caso 3 

400x 



 

Segunda coleta Caso 3 

100x 



 

Diagnóstico Citopatológico 

Células Atípicas de Significado Indeterminado. 

      Glandulares Possivelmente Não Neoplásico (AGC) 

 

      



 

Histopatológico – Ovário Direito 
CASO 3   

40x 



 

Histopatológico – Ovário Direito 
CASO 3  

100x 

400x 



 

 Teratoma Cístico Maturo com Transformação 
Maligna Tipo Escamoso 

Diagnóstico Histopatológico 



 

 CASO 4 
 

RLA 

 56 anos 

 Sangramento pós relação sexual 

Colpocitologia 

Histopatologia 

 



CASO 4 

400x 



CASO 4 

400x 



CASO 4 

400x 



CASO 4 

400x 



CASO 4 

400x 



 

Diagnóstico Citopatológico 

Células Atípicas de Significado Indeterminado. 

      Glandulares Possivelmente Não Neoplásico (AGC) 

 

      



Histopatológico – Ovário Direito 
CASO 4 

100x 



Histopatológico – Ovário Direito 
CASO 4 

400x 



 

Adenocarcinoma de Ovário (autólise dificulta 
classificação histológica) 

Diagnóstico Histopatológico 



 

CASO 5 
 

VLGA 

 38 anos 

 Sem dados clínicos relevantes 

Colpocitologia 

Histopatologia 

 



CASO 5 

100x 



CASO 5 

400x 



CASO 5 

400x 



CASO 5 

400x 



CASO 5 

400x 



 

Diagnóstico Citopatológico 

Células Atípicas de Significado Indeterminado. 

      Glandulares Não se pode afastar lesão de Alto Grau 
(AGC-H) 

 

      



Histopatológico – Ovário Direito 
CASO 5 

100x 



Histopatológico – Ovário Direito 
CASO 5 

100x 



Histopatológico – Ovário Direito 
CASO 5 

400x 



 

Adenocarcinoma Mucinoso Bem Diferenciado de 
Ovário 

Diagnóstico Histopatológico 



 

CASO 6 
 

 JS 

 44 anos  

Colpocitologia - 2014 

Histopatologia – 2009 (39 anos) 

 



 

CASO 6 

400x 



 

CASO 6 

400x 



 

CASO 6 

400x 

200x 



 

CASO 6 

100x 

400x 



 

CASO 6 

400x 



 

CASO 6 

400x 

100x 



 

Diagnóstico Citopatológico 

Células Atípicas de Significado Indeterminado. 

      De Origem Indefinida. Não se pode afastar lesão de 
Alto Grau (OIH) 

 

OBS: Devido à presença de raros grupamentos 
papilíferos com atipias nucleares e corpos 
psamomatosos, sugere-se investigar a possibilidade 
de adenocarcinoma metastático do ovário. 

      



 
Histopatológico – 2009 (39 anos) 

Adenocarcinoma Bem diferenciado Seroso, com 
invasão capsular, formando massa tumoral sólido-
cística em ovário direito, pesando 250g, medindo 
10,0x6,0x4,0cm.  

 

OBS: Nota-se, também, em continuidade, invasão 
focal da parede anterior do corpo uterino. 

CASO 6 



 

Para levar pra casa... 

Não deixar de valorizar a presença de células 
glandulares, por vezes podem parecer benignas, mas 
podem, sinalizar a presença de algum tumor extra-
uterino; 

 

 Fazer correlação da idade da paciente com padrão 
hormonal encontrado (idosa ou criança & 
hiperestrogenia) 
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