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Prevenció i diagnòstic del càncer 

d’ovari en Atenció Primària 
14 de novembre a 31 de desembre de 2022 

Aula Virtual de la CAMFiC 
Temps estimat de dedicació: 3 setmanes 

 

Objectiu general 
Millorar les competències dels professionals d’atenció primària en el diagnòstic precoç del càncer d’ovari. 

Objectius específics 
• Avaluar la incidència i altres aspectes epidemiològics del càncer d'ovari. 

• Estudiar les teories actuals sobre la carcinogènesi del càncer d'ovari. 

• Identificar els símptomes inicials inespecífics i els signes i els símptomes d'alarma. 

• Determinar les proves diagnòstiques davant de la sospita de la malaltia. 

• Analitzar els factors que influeixen en el temps de diagnòstic (o en el retard diagnòstic) del càncer 
d'ovari 

• Incidir en la importància dels antecedents personals i familiars de càncer (genograma) 

• Identificar les dones de risc elevat amb la finalitat de prevenir i/o aconseguir una detecció precoç 
de la malaltia 

• Aprofundir en els aspectes clínics de la síndrome de càncer de mama i ovari hereditari. 
 

Metodologia 
• Curs en modalitat online. S’alternarà informació teòrica escrita amb resolució d’exercicis pràctics i 

imatges. Cada mòdul inclou un apartat teòric que inclou exercicis interactius intercalats per reforçar 
els conceptes explicats, així com bibliografia de referència i preguntes de reforç. 

 

Contingut  
 
Mòdul 1: Estadístiques sobre el càncer d’ovari 

• Fonts d’informació del càncer 

• Incidència del càncer d'ovari 

• Mortalitat del càncer d'ovari 

• Tendència de les taxes del càncer d'ovari 

• Factors que influeixen en la incidència 

• Prevalença i supervivència del càncer d'ovari 

• Factors que influeixen en la supervivència 
 

Mòdul 2: Carcinogènesi, histologia, biologia i estadis diagnòstics del càncer d'ovari, 
trompes de falopi i peritoneu 

• Carcinogènesi 

• Classificació histològica del càncer d'ovari 

• Classificació clinicopatològica i molecular del càncer epitelial d'ovari 

• Classificació per estadis del càncer epitelial d'ovari 
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Mòdul 3: Factors de risc del càncer epitelial d'ovari, trompes de falopi i peritoneu 

• Factors de risc i protecció del càncer d'ovari 

• Edat 

• Factors reproductius i hormonals 

• Condicions ginecològiques benignes i cirurgia ginecològica 

• Factors relacionats amb l’estil de vida 

• Antecedents familiars de càncer d'ovari 
 

Mòdul 4: Síndromes de predisposició hereditària al càncer d'ovari 

• Síndromes de predisposició hereditària al càncer 

• Síndromes de predisposició hereditària al càncer d'ovari 
 

Mòdul 5: Prevenció secundària de càncer. El cribat del càncer d'ovari en població de risc mitjà 

• Prevenció secundària del càncer 

• Les proves de cribratge del càncer d'ovari 

• Evidències a partir d'estudis del cribratge del càncer d'ovari 

• Recomanacions del cribratge de càncer d'ovari 

• Futur del cribratge del càncer d'ovari 
 

Mòdul 6: Formes de presentació del càncer epitelial d'ovari, trompes de falopi i peritoneig 

• Perfils de presentació del càncer d'ovari 

• Formes de presentació aguda 

• Formes de presentació subaguda 

• Troballa quirúrgica incidental 
 

Mòdul 7: Diagnòstic del càncer epitelial d'ovari, trompes de falopi i peritoneal primari 

• Maneig de la sospita de càncer epitelial d'ovari 

• Estratègies diagnòstiques del càncer epitelial d'ovari 

• Algorismes i recomanacions segons l’àmbit d’actuació 
 

Mòdul 8: Tractament del càncer epitelial d'ovari, trompes de falopi i peritoneal primari 

• Estudi prequirúrgic i confirmació de malignitat 

• Equips especialitzats i comitès de tumors 

• Tractament inicial 

• Tractament de manteniment 

• Tractament de la recidiva 

• Tractaments en fase d’estudi 
 

Mòdul 9: Retard diagnòstic del càncer epitelial d'ovari, trompes de falopi i peritoneig 

• Retard diagnòstic del càncer simptomàtic 

• Factors que influeixen en el retard diagnòstic del càncer d'ovari 
 

Test final 
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Durada 
10 hores / Modalitat online. 

 

Equip docent 
Coordinadora: Dra. Mercè Marzo  

Docent: Dra. Carme Vela, Dra. Mercè Marzo  

 

Dirigit a 
Medicina familiar i comunitària 

 
 
 
 
 
Inscripcions: http://w.camfic.cat/cancerdovari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU: 
 
 

 

 
 

http://w.camfic.cat/cancerdovari

