


-  A Ressonância Magnética (RM) tem sido usada para a avaliação não invasiva da 
próstata e estruturas adjacentes desde 1980; 

-  Inicialmente baseou-se na avaliação para estadiamento locorregional em 
pacientes com câncer comprovado por biópsia; 

-  Avanços na tecnologia levaram ao desenvolvimento de RM multiparamétrica 
(DWI, ADC,DCE); 

-  Melhorar a detecção do câncer  e reduzir a mortalidade;  

-  Aumento na detecção de doenças benignas e neoplasias malignas latentes; 

-  Reduzir biópsias e tratamentos desnecessários; 
 



 
 
- Aplicações clínicas da RM: detecção de tumores, localização e caracterização, 
estratificação de risco, avaliação de recidiva e orientação de imagem para biópsia, 
cirurgia, terapia focal e radioterapia; 

- Sociedade Européia de Radiologia Urogenital (ESUR) elaborou diretrizes, 
incluindo um sistema de pontuação, para a RM da próstata (PI-RADS ™ v1). 
Desde sua publicação em 2012, o PI-RADS ™ v1 foi validado em alguns cenários 
clínicos e de pesquisa; 
 

- Colégio Americano de Radiologia (ACR), a ESUR e a Fundação AdMeTech 
estabeleceram um Comitê Diretor para construir, atualizar e melhorar a fundação 
do PI-RADS ™ v1 =  PI-RADS ™ v2. 



 
Objetivo geral: melhorar os resultados para os pacientes.  
 
• Estabelecer parâmetros técnicos aceitáveis mínimos para a RMMP da próstata; 
 
• Simplificar e padronizar a terminologia e o conteúdo dos relatórios radiológicos; 
 
• Facilitar o uso de dados de RM para biópsia direcionada; 
 
• Desenvolver categorias de avaliação que podem ser usadas para selecionar pacientes para 
biópsias e tratamento; 
 
• Permitir a coleta de dados e monitoramento de resultados; 
 
• Educar os radiologistas sobre os relatos de RM da próstata e reduzir a variabilidade nas 
interpretações de imagem; 
 
• Melhorar as comunicações interdisciplinares com os clínicos 



-  Intervalo de pelo menos 6 semanas ou mais entre biópsia e RM; 

-  Uso de antiespasmódico, para reduzir o artefato de movimento do 
peristaltismo intestinal; 

-  Evacuar o reto, imediatamente antes do exame; 

-  Pacientes se abstenham de ejaculação durante três dias antes do exame para 
manter a distensão máxima das vesículas seminais; 

-  Nível e história de PSA; 

-  Data e resultados da biópsia da próstata, incluindo número de núcleos, locais 
e escores de biópsias positivas de Gleason; 

-   Antecedentes clínicos relevantes 



-  T2W, DWI e DCE; 

-  Campo de visão (FOV) que permita a avaliação dos linfonodos pélvicos ao 
nível da bifurcação aórtica; 

-  3T X1.5T : aumento da resolução espacial e resolução temporal; 

-  Ambos 1.5T e 3.0T podem fornecer exames de diagnóstico adequados e 
confiáveis quando os parâmetros de aquisição são otimizados e tecnologia 
adequada é empregada; 

-  Quando integradas com as bobinas endorretais (ERCs) aumentam a resolução 
espacial e resolução temporal ; 

 



-  ERCs  podem aumentar o tempo do exame, deformar a glândula, introduzir 
artefatos, desconfortável para os pacientes e aumentar a sua relutância em 
submeter-se a RM; 

-  Com alguns sistemas antigos RM 1.5T, o uso de um ERC é considerado para 
a obtenção de imagem de alta qualidade com diagnóstico de qualidade 
necessário para o estadiamento; 

 

-  Foram obtidos resultados satisfatórios em 1,5T como em 3T sem a utilização 
de um ERC 



	
ANATOMIA/MAPA	SETORIAL	

- 39 setores / regiões: 36 para a próstata, 2 para as vesículas seminais e 1 para 
o esfíncter uretral externo; 
 
 
- Padroniza o relato e facilita a localização precisa para biópsia e terapia 
orientada por RM, correlação patológica e pesquisa; 

- Fornece roteiro útil para dissecção cirúrgica. 
 



- As zonas periféricas direita e esquerda 
(PZ) na base da próstata, terço médio e 
ápice são subdivididas em três seções: 
anterior (a), posterior medial (pf) e lateral 
posterior (lp). 
 
- As zonas de transição direita e esquerda 
(TZ) na base da próstata, terço médio e 
ápice são subdivididas em duas seções: 
anterior (a) e posterior (p). 
 
- A zona central (CZ) está incluída na base 
da próstata ao redor dos dutos 
ejaculatórios. 
 
- O estroma fibromuscular anterior (AS) é 
dividido em direito / esquerdo na base da 
próstata, terço médio e ápice. 
 
- As vesículas seminais (SV) são divididas 
em direita / esquerda. 
 
- O esfíncter uretral (US) é marcado no 
ápice da próstata e ao longo do segmento 
membranoso da uretra. 
 
 





 CZ :cone invertido com a sua base orientada para a base da 
glândula , contém mais estroma que o tecido glandular. 

1/3 superior da glândula. estroma fibromuscular anterior (AFS) 
contendo músculo liso, que se mistura com fibras musculares ao 
redor da uretra (U) 



1/3 médio da próstata: seta aponta para os ductos     
ejaculatórios 

Zona periférica (PZ) constitui a maior parte do ápice da próstata. 



	
ACHADOS	BENIGNOS	

HPB 
- Nódulos de HPB predominantemente glandulares e atrofia cística(hiperintensidade 
em T2); 
- Nódulos predominantemente estromais (hipotensidade em T2) 
- Nódulos com mistura de intensidades de sinal 
- Podem ser altamente vasculares no DCE e podem demonstrar uma gama de 
intensidades de sinal em DWI.  

Hemorragia:  
- Após biópsia: hiperintenso em T1e hipo em T2.   
- Produtos sanguíneos crônicos hipointensos em todas as sequências de RM. 

Cisto:  
- Hiper em T2 e hipo em T1. 



	
ACHADOS	BENIGNOS	

Calcificações:  
- Marcado hipossinal em todas as sequências. 
 
Prostatite:  
- Diminuição do sinal na PZ no T2 e mapa ADC,  aumenta a perfusão ("falso 
positivo" DCE).  
- Forma de faixa, em forma de cunha ou difusa.  

Atrofia:  
- Áreas em forma de cunha, baixo em T2 e no mapa ADC 
 
Fibrose:  
- Áreas em forma de cunha ou de banda de sinal baixo em T2. 
 



	
AVALIAÇÃO	E	RELATÓRIOS	

-  Neoplasia: patologia / histologia como escore de Gleason ≥7 e/ ou volume ≥ 0,5 
cc, e / ou extensão prostática extra (EPE); 

-  Escala de 5 pontos baseada na probabilidade em uma combinação de achados 
na RM (T2W, DWI e DCE). 

PI-RADS ™ v2 Categorias de avaliação 
 
PIRADS 1 - Muito baixo (câncer é altamente improvável de estar presente) 
PIRADS 2 - Baixa (câncer é improvável de estar presente) 
PIRADS 3 - Intermediário (a presença de câncer é equívoca) 
PIRADS 4 - Alto (é provável que o câncer esteja presente) 
PIRADS 5 - Muito alto (o câncer é altamente provável de estar presente) 



	
AVALIAÇÃO	E	RELATÓRIOS	

- Avalia achados de RM e não deve incorporar outros fatores (PSA, exame físico, 
história clínica ou a escolha do tratamento); 
 
- T2W e DWI melhor qualidade diagnóstica, o DCE desempenha um papel menor 
na determinação  do PIRADS; 
 
 - O DCE não contribui para a avaliação global quando o achado tem uma 
probabilidade baixa (PIRADS 1 ou 2) ou elevada (PIRADS 4 ou 5). 
 
- Quando DWI é PIRADS 3 na PZ, um DCE positivo pode aumentar a 
probabilidade de que o achado corresponde a um câncer pode atualizar a 
Categoria de Avaliação para PIRADS 4. 



ZONA	PERIFÉRICA	 ZONA	DE	TRANSIÇÃO	



	
AVALIAÇÃO	E	RELATÓRIOS	

 
- Lesão índice: categoria de avaliação PIRADS mais elevada; 

- Duas ou mais lesões, a lesão índice deve ser a que apresenta EPE; 

- Sem EPE: o maior dos tumores com a categoria de avaliação PIRADS mais 
elevada deve ser considerado a lesão índice; 

- Mais de quatro achados suspeitos: apenas 4 com maior probabilidade de câncer 
devem ser relatados; 

- Padronização das medições: relatar a maior dimensão de uma descoberta suspeita 
em uma imagem axial; 

- Na PZ: lesões medidas em ADC. Na TZ:  lesões medidas em T2W. 



	
AVALIAÇÃO	E	RELATÓRIOS	

-  PZ: modificações de sinal leve em T2W e / ou DWI não arredondadas, indistintas, 
lineares, lobar ou difusa são menos susceptíveis de serem malignas; 

-  Para a PZ, DWI é a seqüência determinante primária, se a pontuação DWI é 4 e 
T2W é 2, PIRADS Categoria de Avaliação deve ser 4. 

-  Para TZ, T2W é a sequência determinante primária; 

-  Capacidade de detectar e caracterizar o câncer na RM na TZ é inferior à da PZ; 

-  Dados inadequados ou ausentes de DWI deve-se repetir o exame. Se isto não for 
possível, a avaliação pode ser realizada com as outras sequências utilizando 
outras tabelas. No entanto, esta é uma limitação grave, e deve ser claramente 
reconhecido no relatório do exame. 



ZP	E	ZT	SEM	DWI	ADEQUADO	 ZP	E	ZT	SEM	DCE	ADEQUADRO	



	
RM	MULTIPARAMÉTRICA	

- T1W : hemorragia na próstata e vesículas seminais, metástases linfonodais e 
esqueléticas. 
 
- T1W: imagens axiais com ou sem supressão de gordura 
 
- T2W : anatomia da próstata, avaliar anormalidades dentro da glândula, invasão de 
vesículas seminais, EPE e envolvimento linfonodal. 
 
- T2W:  Imagens multiplanares (axial, coronal e sagital), espessura: 3mm, FOV: 
12-20 cm, dimensão plana: ≤0.7mm (fase) x ≤0.4mm (freqüência). 



T2W	



	
RM	MULTIPARAMÉTRICA	

-DWI: deve incluir um mapa ADC e imagens de alto valor b (medida da força e 
duração dos gradientes de difusão que determina a sensibilidade) 
 
- Aumento valor de b, diminuto a relação sinal / ruído (SNR),dependente da 
intensidade do campo magnético do software e do fabricante.  
 
- Não existe um "valor b elevado" ótimo aceito, mas se a SNR adequada permitir, 
os valores b de 1400-2000 seg / mm2 ou mais parecem ser vantajosos. 
 
- DWI:  TE: ≤ 90 msec; TR: ≥ 3 000 ms, Espessura : ≤4mm, FOV: 16-22 cm, 
dimensão plana: ≤2,5mm. 
 
- Mapa ADC: valor b mais baixo em 50-100 seg / mm2 e o mais alto 800-1000 
seg / mm2 .  
 
- As informações relativas às características de perfusão dos tecidos podem ser 
obtidas com valores b adicionais entre 0 e 500 seg / mm2. 
 



DWI	



	
RM	MULTIPARAMÉTRICA	

 - Nódulos de HBP na TZ não claramente encapsulados: hipo em mapa ADC e 
hiper em DWI de alto valor b (limitação reconhecida do diagnóstico). 
 
 
 
- Nódulo encapsulado, circunscrito, redondo na PZ : nódulo de HPB extruso, 
mesmo se hipointenso em ADC. A categoria de avaliação PIRADS = 2. 
 



	
RM	MULTIPARAMÉTRICA	

-  DCE :T1W antes, durante e após a administração intravenosa de gadolínio; 

-  Realce precoce em comparação com o tecido normal. 

-  Lavagem precoce x contraste mais longo. 

-  Realce sozinho não é definitivo para diagnóstico de câncer e a ausência não 
exclui a possibilidade. 

 
-  DCE deve ser incluído em todos os exames RM de próstata.  
 
- Seu papel na determinação da categoria de avaliação PI-RADS ™ v2 é 

secundário a T2W e DWI. 
 
- DCE positivo: o aumento é focal, anterior ou contemporâneo com ao realce de 

tecidos prostáticos normais adjacentes, e corresponde a uma descoberta em 
T2W e / ou DWI. 

 
 



	
RM	MULTIPARAMÉTRICA	

- Na TZ nódulos de HPB aumentam precocemente, mas exibem uma morfologia 
benigna característica (forma redonda, bem circunscrita). 
 
 
- “Tipagem de curva" : traçando a cinética de uma lesão como uma função do 
sinal em relação ao tempo. Há uma grande heterogeneidade nas características 
de realce das neoplasias e no presente estudo há pouca evidência na literatura 
para suportar o uso de tipos de curva específicos.  
 
-TR / TE: <100msec / <5msec, espessura: 3mm,FOV: engloba toda a glândula da 
próstata e vesículas seminais, dimensão plana: ≤2mm X ≤2mm 
 
-Resolução temporal: ≤10sec (<7sec é preferível) 
 
-Taxa de observação total:> 2min 



	
RM	MULTIPARAMÉTRICA	

- Quando se prioriza múltiplas lesões no mesmo paciente com todos os outros 
fatores iguais, a maior lesão positiva de DCE pode ser a lesão do índice. 



	
ESTADIAMENTO	

-RM  útil para a determinação do estádio T, ou confinado à glândula (≤ doença 
T2) ou estendendo-se além da glândula (≥ doença T3). 
 
- Invasão da vesícula seminal: intensidade de sinal T2W focal ou difusa e / ou 
realce de contraste anormal dentro e /ou ao longo da vesícula seminal, 
restrição à difusão, obliteração do ângulo entre a base da próstata e vesícula 
seminal, demonstração de extensão direta do tumor a partir da base da 
próstata dentro e ao redor da vesícula seminal. 
 
- EPE:  assimetria ou invasão dos feixes neurovasculares, contorno prostático 
abaulado, margem irregular ou espiculada, obliteração do ângulo 
retroprostático, ruptura da cápsula com evidência de extensão direta do tumor 
ou invasão da parede da bexiga. 
 
Análise dos gânglios linfáticos pélvicos e retroperitoneais, mais de 8 mm na 
dimensão do eixo curto são considerados suspeitos. 
 
Metástases ósseas. 
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OBRIGADA	


