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1. Resumo 

Este estudo tem como objetivo descrever os principais achados radiológicos 

presentes na endometriose por RM. Por meio da análise de estudos publicados de 

2008 a 2012 nas principais bases de dados foram destacados os seguintes achados: 

Comprometimento de ligamento útero-sacral, lesão nodular, espessamento nodular 

em região retrocervical, invasão vesical e retal, tração e espessamento nodular em 

fórnice. 

 

2. Introdução 

 

A endometriose é uma patologia ginecológica crônica em sua maioria benigna, 

caracterizada pela presença de tecido endometriótico fora da cavidade uterina 

(CARDOSO, E.P.S. Et al, 2011). A ressonância magnética (RNM) apresenta grande 

importância no diagnóstico de endometriose, apresentando maior acurácia, 

sensibilidade e especificidade acima de 90%. Os achados de RM são mais 

específicos que os de ultrassonografia e tomografia computadorizada. (COUTINHO 

JR, AC. Et al, 2008). 

 

3. Objetivo 

Descrever os principais achados radiológicos presentes na endometriose por RNM. 

4. Metodologia 

Está sendo realizada uma pesquisa descritiva e analítica, não experimental 

por meio de um levantamento bibliográfico dos últimos 5 anos. 

5. Desenvolvimento 

Está sendo conduzida uma análise de estudos nacionais e internacionais desde 

2008 a 2012 utilizando as bases de dados Scielo, Ncbi, e Pubmed, que relatam os 

principais achados radiológicos de endometriose por RNM.  

6. Resultados 

Os resultados estão representados na tabela 1 e figuras de 1 a 6. 

Tabela 1. Principais achados radiológicos de endometriose por RM.  



Achados radiológicos  Autor/Ano  

Comprometimento de ligamento útero-sacral e lesão nodular. Coutinho et al, 2008  

Espessamento nodular em região retrocervical. Cardozo et al, 2009  

Invasão vesical. Siegelman e Oliver, 2012  

Hiperintensidade em fórnice e comprometimento de ligamento útero-sacral.  Manganaro et al, 2012  

Invasão retal. Milou et al, 2011  

Aderência e tração de fórnice 

e tecido endometriótico sobre fórnice vaginal. 

Manganaro et al, 2012  

 

 

 

 

 

Fig 1. Observar acometimento do ligamento útero-sacral e lesão nodular com contornos espiculados isointensa nas seqüências 

pesadas em T1 e hipointensas nas pesadas em T2 junto ao ligamento útero-sacral direito (setas), (COUTINHO, et al. 2008) 

 

 

Fig 2. Observar um espessamento nodular hipointenso em T2, de limites parcialmente definidos, interessando a região 
retrocervical/fórnice vaginal posterior, estendendo-se à parede anterior do reto (setas). (CARDOSO, et al. 2009)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 - Observar  em a hiperintensidade em região de fórnice com comprometimento de ligamento uterosacral (seta) 

ponderada em T1, notar em b,c e d aderência entre útero e junção reto-sigmóidea (seta). (MANGANARO, et al, 2012) 

 



 
Fig. 3. Observar  invasão vesical com sinal hipointenso em T2 (Siegelman, e Oliver, 2012)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 5 - Observar invasão retal (seta) com sinal isointenso em comparação ao músculo. (Busard, et al, 2011)  

 

Fig. 6 -  Observar  em A2 aderência e tração de fórnice com acúmulo de líquido em escavação reto-uterina (fundo de saco de 

Douglas), e em B tecido endometriótico em face uterina sobre fórnice vaginal superior. (Manganaro, et al, 2012)  
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