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RESUMO
Introdução: A síndrome de Meigs é uma condição clínica rara que corresponde ao quadro
de tumor ovariano benigno, associado a ascite e derrame pleural, onde marcadamente os
sinais e sintomas clínicos apresentados pelos indivíduos com a condição se resolvem após
a ressecção tumoral. Apresentação do caso: Paciente EES, de 51 anos de idade, sexo
feminino, natural e procedente de Goiânia, Goiás, com queixa de aumento volumétrico
abdominal. Foi solicitado tomografia de abdome total que evidenciou tumor ovariano
benigno, associado a ascite e derrame pleural fechando os critérios diagnósticos para a
síndrome de Meigs. Discussão: Descrita pela primeira vez em 1937, a síndrome de Meigs
possui fisiopatologia multifatorial, onde acredita-se que a maior parte das alterações
clínicas observadas decorrem de mecanismos de irritação peritoneal, associados a
alterações de permeabilidade vascular. Trata-se de uma condição que entra no diagnóstico
diferencial dos carcinomas ovarianos, pela possibilidade de cursar com aumento nos
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níveis séricos de CA-125, e cujo diagnóstico é sugerido pela associação de quadro clínico
típico e alterações sugestivas em exames de imagem de avaliação anexial. O tratamento
da síndrome, consiste na remoção cirúrgica do tumor ovariano responsável pela condição,
o que é feito por meio de cirurgia videolaparoscópica ou laparotomia, realizando-se a
ooforectomia do anexo onde o tumor se desenvolveu. Conclusão: A divulgação de um
caso de síndrome de Meigs é importante por promover uma maior facilidade de
identificação de casos suspeitos na prática clínica, além de auxiliar no diagnóstico
diferencial de massas pélvicas que cursam com ascite e derrame pleural.
Palavras-chave: Meigs, Tumor ovariano, Ascite, Derrame pleural.
ABSTRACT
Introduction: Meigs syndrome is a rare clinical condition that comprehends ovarian
benign tumor, associated with ascites and pleural effusion, in which the clinical signs and
symptoms presented by the individuals markedly resolve themselves right after tumor
resection. Discussion: Meigs syndrome was first described in 1937 and it presents a
multifactorial pathophysiology. It is generally assumed that the vast majority of clinical
alterations presented derive from mechanisms of peritoneal irritation, along with changes
in vascular permeability. In fact, this clinical condition is part of the differential diagnoses
of ovarian cancer, inasmuch as it can show higher serum CA-125 values, and its presence
is suggested by typical clinical manifestation associated with imaging exams exhibiting
compatible findings. Meigs syndrome treatment involves surgical tumor resection
through laparoscopy or laparotomy, in which an oophorectomy of the tumor is
performed. Conclusion: Reporting a Meigs syndrome case is therefore of most
importance to facilitate the work of identifying suspicious cases in ordinary clinical
practice, in addition to improving differential diagnosis of pelvic masses displaying
ascites and pleural effusion.
keywords: Meigs, Ovarian tumour, Ascites, Pleural effusion.

1 INTRODUÇÃO
A síndrome de Meigs corresponde ao quadro de tumor ovariano benigno,
associado a ascite e derrame pleural. Essa síndrome apresenta como característica
marcante o fato dos sinais e sintomas clinicos apresentados pelos indivíduos com a
condição se resolverem após a ressecção tumoral3,5,6. Trata-se de uma síndrome clínica
rara, na qual frequentemente ocorre o aumento dos níveis séricos do marcador tumoral
CA-125 e que, portanto, só pode ser diagnosticada após a possibilidade de carcinoma de
ovário ter sido descartada6,7. Logo, a síndrome de Meigs é uma condição clínica com
relevância histórica e epidemiológica, pois estabeleceu que nem toda massa pélvica
associada a ascite e derrame pleural corresponde a uma neoplasia maligna3,6.
2 APRESENTAÇÃO DO CASO
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Paciente EES, de 51 anos de idade, sexo feminino, natural e procedente de
Goiânia, Goiás, com queixa de aumento volumétrico abdominal. Foi solicitado
tomografia de abdome total que evidenciou tumor ovariano benigno, associado a ascite
e derrame pleural fechando os critérios diagnósticos para a síndrome de Meigs.
3 DISCUSSÃO
Os cânceres de ovário são tumores raros, correspondendo ao oitavo tipo de
neoplasia mais comum em mulheres no Brasil1. Entretanto, esses cânceres apresentam o
maior coeficiente de letalidade entre todas as neoplasias ginecológicas1. Esse fato
justifica-se pelo frequente diagnóstico tardio, principalmente pela falta de métodos de
rastreio para esses tumores2. Entre os diferentes tipos de neoplasias ovarianas, os tumores
benignos são os mais comuns, correspondendo a aproximadamente 80% dos casos
observados1 e, embora apresentem características biológicas favoráveis, como baixo
potencial de invasão e disseminação, podem ocasionar o surgimento de síndromes
clínicas relevantes, como a síndrome de Meigs.
A síndrome de Meigs foi descrita pela primeira vez em 1937, quando Meigs e
Cass relataram sete casos de fibromas ovarianos associados a ascite e derrame pleural,
onde os sinais e sintomas apresentados pelas pacientes se resolveram após a remoção do
tumor3. Porém, foram Rhoads e Terrell que, após relatar outro caso de tumor ovariano
associado a ascite e derrame pleural, denominaram esse espectro de apresentações
clínicas de síndrome de Meigs5.
A fisiopatologia da ascite pode ser ocasionada por irritação peritoneal proveniente
da compressão do tumor ovariano, estimulando a produção de líquido peritoneal, ou pela
secreção de líquido pelo tumor. Considera-se que o aumento da permeabilidade capilar
promovida por um fator vascular endotelial ou a transferência via transdiafragmática de
líquido ascítico por vasos linfáticos originam o derrame pleural. Como a dispneia, a
fadiga e a perda de peso são sintomas comuns de apresentação, uma proporção
significativa dos pacientes pode ser inicialmente encaminhada para clínicos gerais ou
cirurgiões torácicos. A ressecção da tumoração ovárica, tão somente, é suficiente para
resolução espontânea da síndrome.
Os tumores ovarianos benignos associados à síndrome de Meigs são em geral os
fibromas e os fibrotecomas, que correspondem a 4% de todas as neoplasias ovarianas3,5,6.
Porém, os tumores das células da granulosa e os tumores de Brenner também podem se
relacionar a essa síndrome clínica, embora em menor frequência6. A associação de ascite
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e derrame pleural a outros tumores ovarianos benignos (teratomas, cistos ovarianos,
papiloma superficial de ovário, etc...), à tumores ovarianos malignos (cistadenoma
papilar de ovário, tumor de Krukenberg, carcinoma, fibrossarcoma, etc...) e até mesmo à
leiomiomas uterinos é denominada de síndrome de pseudo-Meigs6,7.
O tumor também pode estar associado ao aumento do marcador CA-125, podendo
mimetizar um carcinoma ovariano. Contudo, outras doenças, como endometriose,
leiomioma e doença inflamatória pélvica, também podem elevar o nível deste marcador.
Apenas 14 casos de Síndrome de Meigs com aumento de CA-125 foram descritos na
literatura. Os tipos histológicos mais relatados foram fibroma celular (4 casos), fibroma
tecoma (3 casos), fibroma (3 casos), tecoma (3 casos) e tumor de célula granulosa (1
caso).
O diagnóstico da Síndrome de Meigs é sugerido com base na sintomatologia,
história clínica, exames de imagem, como ultrassonografia transvaginal (USG-TV),
tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RNM) de abdome e pelve, e
citologia do líquido pleural e ascítico. Essa última ajuda na detecção dos níveis de CA125 no sangue, que, quando aumentados, sugerem neoplasia maligna, porém podem
aumentar em algumas patologias benignas como na endometriose. Logo, o diagnóstico
definitivo é pós-operatório através do estudo histopatológico do tumor primário ou da
neoplasia retirada, e, como consequência, temos normalização dos níveis de CA-125 e
resolução da ascite e derrame pleural.
O tratamento da síndrome é feito por meio de cirurgia videolaparoscópica ou
laparotomia, realizando-se sempre a ooforectomia. A opção preferencial é a cirurgia
videolaparoscópica, levando em conta que essa é considerada diagnóstica e terapêutica,
apresentando assim vantagens significativas em relação à laparotomia. Além disso,
também limita a agressão parietal e tem melhor resultado estético, menor permanência
hospitalar, menores custos e rápida recuperação pós-operatória. Por fim, é importante
lembrarmos que, frente a quadros de tumores ovarianos, após a retirada cirúrgica, o tumor
sempre deve ser encaminhado para estudo anatomopatológico. Isto se justifica para que
possa ser feito um diagnóstico acurado, de modo que se possa realizar o diagnóstico
diferencial entre as neoplasias benignas e as malignas, o que é essencial para os pacientes,
tanto do ponto de vista de prognóstico como de terapêutica.
4 CONCLUSÃO
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Conhecer a Síndrome de Meigs é de suma importância para o diagnóstico
diferencial de massas pélvicas que cursam com ascite e derrame pleural, haja vista que o
quadro clínico de patologias benignas e malignas confunde-se na prática médica. Apesar
de raros, os cânceres de ovário são os mais letais entre todas as neoplasias ginecológicas,
e, portanto, um diagnóstico acurado influencia diretamente o tratamento e a sobrevida
dos pacientes.
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