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Objetivos

• Noções dos exames de imagem na avaliação do Sarcoma Uterino.

• Epidemiologia.

• Avaliação inicial.

• Qual o melhor exame?
• Técnica de imagem TC e RM

• Estadiamento.
• Aspectos de imagem por ressonância magnética dos sarcomas uterinos.

• Implicações dos achados de imagem na terapia da paciente.

• Controle.



Epidemiologia

• Sarcomas uterinos representam 3 a 8% das neoplasias malignas uterinas. 

• Observação: carcinossarcomas são atualmente classificados como carcinomas metaplásicos e abordados 
como tumores epiteliais (comportamento a terapêutica e aspectos moleculares).

Subtipo histológico Incidência Média de idade Sobrevida em 5 anos

Leiomiossarcoma 63% 53-56 anos 60%

Sarcoma estromal endometrial 21% 41-48 anos 73-97%

Adenossarcoma 6% 57-58 anos 77%



Epidemiologia

• Associação estabelecida com os sarcomas uterinos:
• Radioterapia pélvica prévia.

• Tamoxifeno (sarcomas estromas > carcinossarcomas).

• Risco aumentado a eventos tromboembólicos (incidência cumulativa 2,7%).

• Atenção adequada quanto a prevenção destes eventos (TEP e TVP).



64 anos sarcoma endometrial estromal em acompanhamento.



Caso clínico

• Mulher de 60 anos, com queixa de sangramento vaginal há 2 meses. 

• Antecedentes pessoais:
• Menopausa há 20 anos.

• Diabetes tipo II há 10 anos em tratamento.

• Obesidade (IMC > 32).

• Ultrassom transvaginal para avaliação.



ULTRASSOM TRANSVAGINAL

Casos cedidos por 

DR. DOUGLAS J. RACY



ULTRASSOM TRANSVAGINAL



RM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Carcinossarcoma uterino



Técnica de imagem

• Ultrassom transvaginal é indicado na avaliação inicial - (baixo custo x operador 
dependente).

Tomografia computadorizada do tórax e abdome superior e pelve

OU
Ressonância magnética do abdome superior e pelve

• Não há diretrizes-padrão para o estadiamento pré-operatório.
Manual de Oncologia Clínica – MOC Brasil



• Tomografia computadorizada:

• Amplo acesso nos últimos anos.

• Exame relativamente barato (em relação a RM e PET/CT).

• Evolução dos equipamentos (multislice).

• Aumento da velocidade de aquisição (exame trifásico + fase tardia – 10 minutos).

• Flash – Corpo inteiro paciente 2,0 m de altura em 4 segundos.

• Redução da dose de radiação.

• A partir de 16 canais (multislice), 

• reformação isotrópica das imagens.

Técnica de imagem



Tomografia Computadorizada Multislice
a partir de 16 canais inferior da 16 canais





• Dose de radiação.

• Apesar do avanço tecnológico, ainda há radiação e é relevante.

Tomografia Computadorizada



Tomografia Computadorizada

• Contraste iodado Intravenoso.

• Insuficiência renal crônica – dialítico.

• Não há risco de nefropatia pelo contraste (paciente já anúrico).

• Risco de sobrecarga hídrica (anasarca / edema).

• Pacientes amamentando – suspender a amamentação por 24h.

Safe Use of Contrast Media: What the Radiologist Needs to Know - RadioGraphics 2015; 5:1738–1750



Tomografia computadorizada

• Uso de Metformina.

• Risco aumentado de IRA – relatos de acidose lática.

• Separar os pacientes em dois grupos:

• Categoria 1 – Clearance de creatinina com eGFR > 30 mL/min/1,73m2 – Não há 
necessidade de suspender o uso da Metformina.

• Categoria 2 – Pacientes com IRC ou eGFR > 30 mL/min/1,73m2 – Metformina 
deve ser suspensa 48 h após o procedimento.

Safe Use of Contrast Media: What the Radiologist Needs to Know - RadioGraphics 2015; 5:1738–1750



Ressonância Magnética

• Método mais caro.

• Relativamente fácil acesso.

• Não utiliza radiação ionizante (crianças / gravidas).

• Materiais ferro-magnéticos: 

• Contraindicação - Clipes de aneurisma cerebral antigos.

• Não são contra indicação, porém produzem artefatos.

• Materiais metálicos de artrodese.

• Projétil de arma de fogo. 

• Stent vascular.

• Clipes e fios metálicos cirúrgicos.
Safe Use of Contrast Media: What the Radiologist Needs to Know - RadioGraphics 2015; 5:1738–1750



Ressonância Magnética

• Contraste paramagnético (gadolíneo).

• Incidência alérgica muito menor que o contraste iodado.

• Reação alérgica:
• Contraste iodado não iônico – (0,7%) e reação fatal 1:170.000 injeções.

• Gadolínio - (0,17%).

Safe Use of Contrast Media: What the Radiologist Needs to Know - RadioGraphics 2015; 5:1738–1750



Ressonância Magnética

• Contra-indicação:
• Insuficiência renal crônica – risco de fibrose sistêmica nefrogênica.

Fibrose sistêmica nefrogênica com evolução de difícil controle, algumas vezes
fatal.

Mortalidade de 48% em 2 anos.

Safe Use of Contrast Media: What the Radiologist Needs to Know - RadioGraphics 2015; 5:1738–1750



Técnica de RM pélvica: sequências básicas

Exame relativamente rápido (30 min)
Contraste paramagnético (boa tolerância)
Gel endovaginal (quando possível)
Escolopolamina (Buscopan®) - reduzir 
movimentos peristálticos e contrações 
uterinas.

T2 alta resolução
FOV pequeno
Matriz de alta resolução*



APARÊNCIA NORMAL NA RM*



Sagital T2
Casos cedidos por 

DR. DOUGLAS J. RACY



Axial T2
Casos cedidos por 

DR. DOUGLAS J. RACY



ADC
Casos cedidos por 

DR. DOUGLAS J. RACY



Pós-contraste
Casos cedidos por 

DR. DOUGLAS J. RACY



Ressonância Magnética

• É superior a TC?

• Quando solicitar?



Ressonância Magnética

• É superior a TC?

• Equipamento de TC e RM.

• Tolerância do paciente.

• RM da pelve gold standard (avaliação uterina e regiões anexiais).



Paciente 53 anos, sarcoma estromal endometrial
RM x TC



Ressonância Magnética

• Quando solicitar?

• Avaliação inicial / pré-operatória do útero e regiões anexiais.

• Acompanhamento em pacientes selecionados (não se mostra superior a TC).

• Jovens.

• Amplo comprometimento da pelve pré-tratamento.

• Lesões duvidosas na TC (pélvicas ou extra-pélvicas).

• RM não diagnóstica o sarcoma uterino e sim um método para estadiá-lo. 



SINAIS DO DIAGNÓSTICO POR

IMAGEM



CONTRAÇÃO UTERINA        X        LESÃO MIOMETRIAL
Casos cedidos por 

DR. DOUGLAS J. RACY



Sag T2Casos cedidos por 

DR. LUCAS RIOS TORRES



Axial  difusãoCasos cedidos por 

DR. LUCAS RIOS TORRES



Casos cedidos por 

DR. LUCAS RIOS TORRES



30 segundosCasos cedidos por 

DR. LUCAS RIOS TORRES



60 segundosCasos cedidos por 

DR. LUCAS RIOS TORRES



90 segundosCasos cedidos por 

DR. LUCAS RIOS TORRES



90 segundosCasos cedidos por 

DR. LUCAS RIOS TORRES



Importância do contraste na RM

• Avaliação complementar da profundidade da invasão miometrial.

• Avaliação da integridade do realce mucoso do colo uterino. 



T2 plano sagital T1 pós-contraste sagital



T2 plano sagital T1 pós-contraste sagital



PET/CT

• PET-TC seja uma modalidade altamente sensível e específica para a detecção
de recidiva – 92 e 96%, respectivamente.

• No entanto, de acordo com revisão sistemática de oito estudos, não
apresentou superioridade em acurácia quando comparado aos métodos
convencionais de imagem no estadiamento clínico inicial.

Nucl Med Commun 33:185, 2012; Abdom Imaging 38:397, 2013

http://goo.gl/UUumdq
http://goo.gl/qkf1UG


Paciente 56 anos, leiomiossarcoma (pós-histerectomia e metastasectomia pulmonar)
PET/CT



Casos cedidos por 

DR FABIO LEWIN

Sarcoma estromal endometrial



Casos cedidos por 

DR FABIO LEWIN

Sarcoma estromal endometrial



Take home messages

• Exames de imagem não fazem diagnóstico do sarcoma uterino.

• Estadiamento TC x RM (medicina personalizada).

• Avaliação pré-cirúrgica ideal (RM de ABDOME E PELVE + TC TORAX).

• Seguimento TC.

• Há dúvida de recidiva? -> RM.

• PET/CT casos selecionados.
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