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                                                            RESUMO 

 
  



 

Marques ALS. Avaliação da adenomiose pela ultrassonografia 
Transvaginal em modos 2D e 3D [Dissertação]. Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Introdução: A adenomiose é uma doença ginecológica comum. O cenário 
epidemiológico da adenomiose mudou de uma doença típica identificada 
em mulheres multíparas, com idade superior a 40 anos, submetidas à 
histerectomia, para uma doença multifacetada diagnosticada também em 
mulheres jovens com sangramento uterino anormal (SUA), infertilidade, dor 
pélvica ou mesmo assintomáticas. Há várias características 
ultrassonográficas e radiológicas típicas que permitem a realização de 
diagnóstico não invasivo. Comparando   os   dois   métodos 
ultrassonografia transvaginal (USTV) e Ressonância Magnética de pelve 
(RM), a   primeira é mais bem tolerada pelas pacientes, é amplamente 
disponível e de baixo custo. O diagnóstico definitivo é estabelecido pela 
histologia do espécime uterino; no entanto, não há critérios definidos sobre 
os tipos de lesões adenomióticas, seja pela histologia ou cirurgia. 
Objetivo: Avaliar a acurácia da ultrassonografia transvaginal, nos modos 

2D e 3D para o diagnóstico da adenomiose, em mulheres entre 18 e 40 
anos, em comparação com a ressonância magnética de pelve, 
considerado teste índice padrão não invasivo. Métodos: O presente 
estudo, transversal, observacional e prospectivo, efetuado em 88 
pacientes, do sexo feminino, sintomáticas ou assintomáticas, foi realizado 
de janeiro de 2018 a dezembro de 2018. As pacientes foram procedentes 
do ambulatório de dor pélvica crônica, do Hospital Universitário Getúlio 
Vargas da UFAM e tinham idades entre 18 e 40 anos (média 31,6 a ± 5,8). 
As pacientes foram submetidas aos exames de imagem (USTV) e (RM), 
realizados por especialistas em diagnóstico por imagem experientes, 
ambos na fase lútea média do ciclo menstrual. Foram excluídas mulheres 
virgens, grávidas, com diagnóstico de câncer de colo uterino ou em 
tratamento e em uso de análogos do GnRH (Gonadrotopin Releasing 
agonist hormone) e outras terapêuticas hormonais, como contraceptivos 
hormonais. A adenomiose foi identificada pela USTV utilizando-se o 
consenso do grupo MUSA. As variáveis USTV-2D foram: útero globoso e 
heterogêneo, cistos miometriais, estrias lineares hipoecóicas, ilhas 
hiperecogênicas (buds), assimetria de paredes uterinas e zona juncional 
(ZJ) mal definida. O Power Doppler foi usado para diferenciar adenomiose 
e leiomiomas e entre quaisquer cistos miometriais ou lacunas e 
componentes vasculares. As variáveis USTV-3D foram: ZJ definida ou mal 
definida, irregular, interrompida, espessura da ZJ e sua diferença entre as 
paredes anterior e posterior (≠ ZJ) foram registradas. Foi considerada 
sugestiva de adenomiose: ZJmax ≥8mm e / ou ≠ ZJ ≥4mm. A adenomiose 
foi identificada pela RM quando foram identificados cistos com sangue, 
cistos sem sangue, espessura da ZJ entre 8 mm e 12 mm. Foram 
avaliados os valores de sensibilidade, de especificidade e a acurácia da 
USTV 2D e 3D para o diagnóstico de adenomiose, comparada com a RM, 
avaliada pelo índice Kappa. Resultados: A concordância entre os métodos 
USTV-2D e USTV-3D comparada com a RM, apresentaram os seguintes 
resultados:1) USTV-2D e USTV-3D: forte concordância (Kappa 0,613 p 
0,000), 2) USTV-2D e RNM: fraca concordância (Kappa 0,107 p 0,110), 3) 
UTRV-3D e RNM: razoável concordância (Kappa 0,244 p 0,002). A 
acurácia entre os métodos: 1) USTV-2D e RM: sensibilidade de 83%, 



 

especificidade de 41% e acurácia de 47%, 2) USTV-3D e RM: 
sensibilidade de 92%, especificidade de 57% e acurácia de 61% (IC95%: 
49 - 72). O valor preditivo positivo foi de 20% e 27% e o valor preditivo 
negativo foi de 93% e 97% quando comparado à RM, respectivamente. 

 

Descritores: Adenomiose/diagnóstico por imagem; Ultrassonografia 
Doppler; Espectroscopia de ressonância magnética; Histopatologia; 
Mulheres; Hemorragia uterina.  



 

                                                    ABSTRACT 
  



 

Marques ALS. Evaluation of adenomyosis by transvaginal 
ultrasonography in 2D and 3D modes. 2019 [Dissertation]. 
―Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo‖, São Paulo, 
2019. 

 
Introduction: Adenomyosis is a common gynecological disease. The 
epidemiological scenario of adenomyosis has changed from a typical 
disease identified in multiparous women over 40 years undergoing 
hysterectomy to a multifaceted disease also diagnosed in young women 
with abnormal uterine bleeding (AUB), infertility, pelvic pain or even 
asymptomatic. There are several typical ultrasound and radiological 
features that allow for noninvasive diagnosis. Comparing the two methods: 
transvaginal ultrasonography (TVS) and pelvic magnetic resonance 
imaging (MRI), the first is better tolerated by patients, is widely available 
and inexpensive. The definitive diagnosis is established by the histology of 
the uterine specimen; however, there are no definite criteria for the types of 
adenomyotic lesions, either by histology or surgery. Objectives: To 
evaluate the accuracy of transvaginal ultrasonography in 2D and 3D 
models for the diagnosis of adenomyosis women between 18 and 40 years 
of age, compared to magnetic resonance imaging of the pelvis, considered 
a noninvasive standard index test. Patients and Methods: This cross-
sectional observational and prospective study, conducted in 88 female 
patients, symptomatic, was conducted from January 2018 to December 
2018. The patients came from the chronic pelvic pain ambulatory of the 
Getúlio Vargas University Hospital-UFAM and were aged between 18 and 

40 years (mean age 31,6 y ± 5,8). The patients underwent imaging exams 

(USTV) and (MRI) performed by experienced imaging diagnostic 
specialists, both in the mid luteal phase of the menstrual cycle. Virgin, 
pregnant women diagnosed with cervical cancer or undergoing treatment 
and using GnRH (Gonadrotopin Releasing Agonist Hormone) analogues 
and other hormonal therapies such as hormonal contraceptives were 
excluded. Adenomyosis was identified by USTV using the consensus of the 
MUSA group. The USTV-2D variables were globous and heterogeneous 
uterus, myometrial cysts, hypoechoic linear striae, buds, uterine wall 
asymmetry, and poorly defined junctional zone (ZJ). Power Doppler was 
used to differentiate adenomyosis and leiomyomas and between any 
myometrial cysts or gaps and vascular components. The 3D-TVS variables 
were: JZ defined or ill-defined, irregular, interrupted and the thickness of 

the JZ and its difference (≠ JZ) were recorded. It was considered 

suggestive of adenomyosis: max JZ ≥8mm and / or ≠ JZ ≥4mm. 

Adenomyosis was identified by MRI when blood cysts, bloodless cysts, JZ 
thickness between 8 mm and 12 mm were identified. The sensitivity, 
specificity and accuracy values of 2D and 3D TVS for the diagnosis of 
adenomyosis were compared with MRI, as assessed by the Kappa index. 
Results: A total of 78 patients, aged 18 to 40 years, underwent 2D-TVS 
and 3D-TVS. The prevalence of adenomyosis was 55.12% (43/78 patients). 
The agreement between 2D-TVS and 3D-TVS compared to MRI was: 1) 
2D-TVS and 3D-TVS: strong agreement (Kappa 0.613 p 0.000), 2) 2D-TVS 
and MRI: poor agreement (Kappa 0.107 p 0.110), 3) 3D-TVS and MRI: 
reasonable agreement (Kappa 0.244 p 0.002). For 2D-TVS and 3D-TVS, 
respectively, the overall accuracy of adenomyosis diagnosis was 47% and 
61%, sensitivity was 83% and 92%, specificity was 41% and 57% and the 



 

positive predictive value was 20% and 27% and the negative predictive 
value was 93% and 97% when compared to MRI. 

 
 
Descriptors: Adenomyosis/diagnostic imaging; Ultrasonography Doppler; 
Magnetic resonance spectroscopy; Histopathology; Women; Uterine 
hemorrhage. 
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1.1 Adenomiose 
 

Durante as duas últimas décadas, havia uma controvérsia a respeito 

sobre quem foi o primeiro a descrever adenomiose. O primeiro a descrever a 

presença de células endometriais no seio do miométrio foi Rokitansky em 1860 

(1), porém foi Thomas Stephen Cullen que, em 1897, usou o termo 

adenomioma pela primeira vez. Cullen (2), instituiu que as "invasões epiteliais" 

observadas ao longo do trato reprodutivo eram de natureza endometrial. 

Frankl, em 1925, utilizou pela primeira vez o termo adenomiose uterina, 

descreveu a diferença entre adenomioma e adenomiose e também a possível 

influência endócrina (3,4). Emge (5), em 1962,  mencionou uma possível causa 

genética para a doença. 

Na literatura contemporânea, a definição mais amplamente aceita é 

derivada da proposta de Bird (6), em 1972: ―Adenomiose pode ser definida 

como uma invasão benigna do endométrio no miométrio, produzindo um útero 

difusamente alargado, que microscopicamente exibe ectopia não neoplásica, 

glândulas endometriais e estroma envolvidos por miométrio hipertrófico e 

hiperplástico‖. 

A verdadeira incidência da adenomiose é desconhecida. Historicamente, 

o diagnóstico de adenomiose foi feito após histerectomias em mulheres 

multíparas, em sua fase reprodutiva tardia, ou, menos frequentemente, de 

biópsias uterinas, com prevalência variando de 7,0% a 70,0% (7). 

Em análises multivariadas, a prevalência de adenomiose foi 

significativamente associada à idade da mulher, gravidez e endometriose 

pélvica (p <0,001) (7). Gonzales et al. (8), em 2012, relataram uma prevalência 

de adenomiose em pacientes com endometriose foi de 42,7%.  

Um estudo ultrassonográfico recente em mulheres de 18 a 30 anos 

mostrou que as características de adenomiose estavam presentes em mais de 

30,0% das mulheres jovens, correlacionando-se com dismenorreia e 

sangramento uterino anormal SUA (9).  
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Puente et al. (10), em 2016, através de um estudo prospectivo 

transversal, avaliaram 1015 pacientes submetidas às técnicas de reprodução 

assistida (ART), utilizando como método diagnóstico a ultrassonografia 

transvaginal (USTV) no modo tridimensional (3D) e observaram que a 

prevalência de adenomiose foi de 24,4%. Chapron et al. (11), em 2017, da 

mesma forma, um estudo de Ressonância Magnética (RM) em mulheres com 

menos de 42 anos mostrou que adenomiose difusa isolada ocorreu em um 

terço da população do estudo (34,6%).  

Vários fatores de risco para adenomiose foram avaliados. Vercellini et al. 

(12), em 1995, observaram que a presença de adenomiose, diagnosticada 

após histerectomia, estava diretamente associada ao número de nascimentos e 

tendia a ser maior em casos de abortos espontâneos e de abortos induzidos. O 

resultado foi confirmado por um segundo estudo transversal, onde a 

adenomiose foi identificada como uma doença típica de mulheres com idade 

intermediária (40-50 anos) (13). Outros estudos também demonstraram que a 

presença de adenomiose esteve relacionada a um aumento crescente de risco 

de abortos, 1,83 vezes de  risco de parto prematuro em pacientes com 

adenomiose (14,15) e um risco de 1,98 vezes para ruptura prematura de 

membranas (ROPREMA) (16). 

Outros fatores de risco para o desenvolvimento de adenomiose são 

cirurgias uterinas prévias, como dilatação do colo uterino e curetagem uterina. 

Tais procedimentos ocasionariam um trauma cirúrgico uterino prévio permitindo 

a invasão mecânica do miométrio pelo endométrio (14,15). 

A principal característica histológica da adenomiose é representada pela 

presença de glândulas endometriais e estroma dentro do miométrio, associado 

às alterações da musculatura lisa (17). No entanto, apesar de várias definições 

histopatológicas de adenomiose terem sido relatadas, não há consenso entre 

os patologistas na sua definição. Alguns critérios utilizados são descritos a 

seguir: 1) ruptura da fronteira normal entre o endométrio e o miométrio; 2) o 

endométrio ectópico é tecido do tipo basal não secretor com uma conexão 

direta com a camada basal; 3) presença de invasão miometrial pelo endométrio 
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maior que 4 mm abaixo da camada basal; 4) invasão miometrial pelo 

endométrio maior que 2,5 mm abaixo da camada basal; 5)  presença de mais 

de 25% da espessura da musculatura uterina, medida a partir da ZJ, invadida 

pelo endométrio (18).  

A adenomiose pode ser classificada de acordo com o grau de 

comprometimento do endométrio em difusa, focal e adenomiomas císticos (19–

21). A adenomiose deve ser considerada difusa quando vários focos de 

glândulas endometriais e estroma são dispersas de forma difusa dentro do 

miométrio e focal quando agregados nodulares circunscritos são observados 

(20). O adenomioma cístico é uma variação rara da adenomiose focal, com 

hipertrofia compensatória adicional do miométrio circundante (20). 

A patogênese precisa da adenomiose ainda é pouco compreendida e 

várias hipóteses foram propostas (22). Vannuccini et al. (23), em 2017, 

concluíram, em uma revisão sistemática, que os hormônios esteroides sexuais, 

inflamação, neoangiogênese, fatores de crescimento e fatores neurogênicos 

são mediadores patogênicos importantes da dor, do sangramento uterino 

anormal e infertilidade relacionados a adenomiose ( Figura 1). 
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Figura 1 – Mecanismos e mediadores da patogenia na adenomiose. Fonte: Marques, ALS 

 

Dois mecanismos foram propostos para explicar os sinais e sintomas 

clínicos e a apresentação dos diferentes fenótipos, que incluem a função 

desempenhada pelo endométrio e o mecanismo de lesão e reparo dos tecidos 

(TIAR)(23) ( Figura 2). De acordo com a teoria atual, a adenomiose se 

desenvolve através do crescimento retardado e invaginação da basalis do 

endométrio no miométrio por meio de uma zona juncional (ZJ) alterada ou 

ausente (24,25).  

A ZJ é a parte interna do miométrio envolvido na implantação e 

placentação profunda que, de forma semelhante ao endométrio, é de origem 

Mulleriana e a partir do qual se origina a atividade peristáltica uterina. A ZJ 

mostra as alterações dependentes do ciclo em resposta à estimulação 

hormonal, com espessura habitual que varia de 5 a 8 mm em mulheres na pré-

menopausa (26).  

Invasão do miométrio 
Mecanismo de lesão e de 
reparo dos tecidos (TIAR) 

Desarranjos dos hormônios 
esteroides sexuais 

Proliferação e fibrose 

Contratilidade uterina e receptores de ocitocina 
(Dor pélvica) 
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A ZJ é uma estrutura altamente especializada, identificada tanto no 

estudo pela RNM quanto pela USTV (Modos 2D e 3D) do útero como um halo 

subendometrial ou um tecido hipoecoico visto além da camada basal do 

endométrio (27–29). O fenômeno da invasão endometrial pode ocorrer em um 

miométrio predisposto ou em uma interface endometrial-miometrial 

traumatizada (30). De acordo com a teoria da invaginação do endométrio no 

miométrio, o aumento significativo da invasão das células endometriais pode 

resultar no desenvolvimento de adenomiose (31).Vários estudos relataram 

ainda que a transição epitelial-mesenquimal induzida por estrogênio (EMT) é 

fundamental para a patogênese da adenomiose (32,33). 

 

Figura 2 – Fisiopatologia da adenomiose: Invaginação do endométrio no miométrio através de 

uma zona juncional alterada ou interrompida (ZJ) e a contribuição do mecanismo de lesão e 

reparo tecidual (TIAR). FONTE: Adaptado de Chapron et al. (2019); SEUD- Forum Group on 

Adenomyosis 

A suspeita clínica da adenomiose está associada a uma ampla variedade 

de sintomas que podem ou não ser diretamente devido à doença (34). Os 

sintomas mais comuns são dor pélvica (nas formas de dismenorréia, 
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dispareunia e dor pélvica crônica), infertilidade e sangramento uterino anormal 

(SUA) (35). Este último é considerado um item específico entre os itens listados 

na classificação PALM-COEIN da FIGO (36) e ocorre em aproximadamente 

65% dos pacientes (26). 

Em uma metanálise de Vercellini et al. de 2014 (37) relataram um impacto 

negativo da adenomiose nas taxas de gravidez e abortamento espontâneo. 

Outra metanálise de Younes et al. de 2017 (38) recente demonstrou também 

um efeito negativo da adenomiose nos desfechos clínicos de fertilização in vitro 

com uma redução das taxas de gravidez, uma diminuição de 41,0% nas taxas 

de nascidos vivos e um aumento de 2,2 vezes na taxa de abortamento 

espontâneo (OR 2,2; IC 95%: 1,5 -3,1) (38). 

Embora a maioria dos estudos recuperados não tenha declarado a 

gravidade da adenomiose, parece que o impacto negativo da adenomiose 

difusa foi mais pronunciado do que as formas focais (39).  

Um número crescente de evidências tem sido publicado sobre o impacto 

da adenomiose em desfechos adversos tardios da gravidez, como nascimento 

prematuro, bebês pequenos para a idade gestacional (PIG), cesárea e 

hemorragia pós-parto (40,41). Vários mecanismos parecem estar implicados na 

ligação entre adenomiose e complicações obstétricas, incluindo a ativação de 

vias inflamatórias locais e sistêmicas, o aumento da produção de 

prostaglandina miometrial, a contratilidade uterina alterada e a remodelação 

defeituosa da artéria espiral miometrial, na base de uma placentação alterada 

(42).  

O exame bimanual pode ajudar a estimar a dor uterina ou pélvica, a 

localização da dor, o tamanho e a mobilidade uterina. Estima-se que o tamanho 

do útero, pelo exame bimanual pélvico, correlaciona-se bem com a avaliação 

ultrassonográfica pré-operatória em mulheres submetidas à histerectomia (43). 

Em alguns casos, o útero pode ser maior que o normal, mas as alterações da 

ecotextura uterina não podem ser diagnosticadas sem os dois principais 

métodos de imagem (44). 
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A heterogeneidade e a pouca especificidade dos sintomas geralmente 

não ajudam sozinhos a fazer corretamente o diagnóstico, mas podem guiar o 

clínico a suspeitar a doença e, portanto, como próximo passo, a associação de 

todos os itens relacionados à história clínica da adenomiose e ao exame 

ginecológico devem ser combinados com os métodos de imagem. 

 
1.2 Diagnóstico por Imagem 

 

Ao longo dos anos, a busca pelo diagnóstico minimamente invasivo da 

adenomiose tem sido desafiador, com inúmeros avanços nos métodos de 

imagem como a USTV e RM de pelve, principalmente em mulheres jovens com 

desejo reprodutivo (45).  

 

1.2.1 Ultrassonografia 
 

Segundo Bazot et al., em 2002 (46) a ultrassonografia transabdominal é 

de valor limitado para o diagnóstico da adenomiose, mas pode ser útil quando 

a via vaginal não é possível ou no caso de úteros volumosos. Os sinais 

ultrassonográficos transabdominais típicos da adenomiose são um útero de 

volume aumentado, com contorno externo regular, possivelmente assimétrico, 

mais ou menos heterogêneo e com possíveis imagens císticas 

intramiometriais(47). Embora esses sinais tenham uma boa especificidade, 

maior que 95,0%, a sensibilidade é muito ruim, em torno de 30,0% (47).  

Um útero aumentado (globoso), foi proposto na década de 80, como o 

único sinal para identificar a adenomiose, mostrando uma precisão muito pobre 

(48,49). Com a introdução da USTV, na década de 90, houve uma melhora do 

desempenho da modalidade na detecção da adenomiose difusa em mulheres 

avaliadas antes da histerectomia (50). O diagnóstico foi baseado 

principalmente na presença de uma ecotextura miometrial difusamente 

heterogênea (51).  

A precisão diagnóstica da adenomiose pela USTV melhorou quando a 

presença de estrias lineares subendometrias, nódulos ecogênicos 
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subendometrias (buds) e espessura miometrial assimétrica foram adicionados 

(52). Em mulheres submetidas à USTV previamente a histerectomia, a 

presença de cistos miometriais foi o critério de diagnóstico pela USTV mais 

sensível e específico (53). Em 2007, Kepkep et al., (54) demonstraram que as 

estrias lineares subendometrias eram o achado ultrassonográfico mais 

específico (95,5%), com um maior valor preditivo positivo (VPP) (80,0%) para o 

diagnóstico de adenomiose. De acordo com a revisão de Dueholm publicada 

em 2006 (55), a USTV era altamente dependente do observador, mas mostrou 

uma precisão diagnóstica adequada se realizada por ultrassonografistas 

experientes.  

Vários critérios ultrassonográficos, no modo bidimensional, nos tempos 

atuais, têm sido utilizados para o diagnóstico da adenomiose, incluindo o 

aumento do volume uterino, a assimetria da espessura da parede uterina 

anterior e posterior, a presença de áreas miometriais heterogêneas, áreas 

anecóicas no miométrio (conhecidas como cistos miometriais), presença de 

estrias ecogênicas subendometriais, nódulos ecogênicos subendometrias 

(buds), interface endometrial-miometrial irregular, ―sinal da interrogação‖ 

(question mark sign), má definição e espessamento da ZJ (54,56,57). Os 

achados ultrassonográficos transvaginal, em modo bidimensional, são mais 

propensos a serem vistos em estágios avançados da doença e a maioria dos 

estudos sobre a relação dos achados ecográficos pela ultrassonografia e 

adenomiose considera como diagnóstico pelo menos dois ou três achados 

descritos acima (58,59).   

O Doppler colorido melhorou a avaliação da adenomiose, pois avalia a 

localização, quantidade e tipo de fluxo vascular (60,61). Esta técnica pode ser 

usada para diferenciar adenomiose, de leiomiomas. Tipicamente, o ―fluxo 

translesional‖como vasos perpendiculares à interface miometrial é visto na 

adenomiose, em oposição ao fluxo circular observado em miomas (21,62) .  

Além disso, tem sido sugerido que, nos casos de adenomiose, associada à 

lesões em manto retrouterinas de endometriose profunda, a borda miometrial 

posterior externa pareça heterogênea ao Power Doppler, em virtude da 

presença ou de cistos miometriais ou de vasos radiais que podem ser bem 
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diferenciados pelo método (63). 

Na série de Puente et al., em 2016 (10), os critérios ultrassonográficos 

para adenomiose, como a presença de configuração uterina globular, 

assimetria miometrial de parede anteroposterior, ecotextura miometrial 

heterogênea, má definição da zona juncional e cistos subendometriais são 

mais prevalentes  em mulheres com histórico de perda recorrente de gravidez 

(38,2%; p <0,005) e insucesso em técnicas de reprodução assistida anterior 

(34,7%; p <0,0001). 

Gordts et al., em 2008 (64), fez um apelo por uma terminologia comum e 

uma classificação compartilhada, e sugeriu o papel crucial da ZJ. Os achados 

ecográficos de adenomiose pela USTV-3D baseiam-se na avaliação da ZJ com 

a aquisição do volume uterino pelo método multiplanar já padronizado, através 

dos planos sagital, transverso e coronal (20,58,65). 

Na USTV-2D, a ZJ aparece como uma banda hipoecóica localizada antes 

do endométrio, que tende a ser mais ecogênica, levando a uma interface nítida 

entre as duas que, no entanto, é mais prontamente e distintamente vista na RM 

como uma banda hipointensa. O advento recente da USTV-3D, particularmente 

com as modalidades do pós-processamento, como a imagem por contraste de 

volume (VCI), permitiu que a ZJ fosse mais claramente visualizada nos 

equipamentos de ultrassonografia atuais. Oferece, também, a vantagem 

adicional de avaliar o plano coronal do útero, permitindo ao médico analisar as 

modificações da ZJ (61,66). 

Em 2011, Exacoustos et al., avaliaram por meio da USTV-2D e USTV-3D, 

a ZJ em 72 mulheres na pré-menopausa antes de submeterem a histerectomia. 

Através da visão multiplanar, eles obtiveram as medidas da ZJ incluindo os 

valores máximo (ZJ max) e mínimo (ZJ min) e a diferença entre elas. Os 

resultados mostraram que a diferença da ZJ ≥ 4 mm e a infiltração e a 

distorção da ZJ, apresentaram alta sensibilidade ( ambas 88%) e melhor 

acurácia (85% e 82%, respectivamente) para o diagnóstico de adenomiose(67). 

Além disso, em um estudo comparando alterações morfológicas no miométrio e 

na ZJ pela USTV-3D, com características histopatológicas de amostras de 
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biópsias direcionadas do útero, a USTV Modo 3D demonstrou alta acurácia 

diagnóstica na detecção do local e posição da adenomiose nas paredes 

uterinas (29).  

Alguns estudos relatam que os achados ecográficos pela USTV-3D de 

adenomiose em fase inicial estão significativamente associados com a 

presença de endometriose pélvica, em particular de endometriose profunda em 

44,0% dos casos (68,69). 

Muito recentemente, foi publicada a primeira tentativa de um sistema de 

classificação e notificação de adenomiose com base nos resultados pela 

USTV(18), no entanto, um sistema de classificação compartilhada ainda não foi 

desenvolvido e o uso de técnicas diferentes não ajuda a fornecer resultados 

comparáveis. 

 

1.2.1.1 Falhas do diagnóstico ultrassonográfico 
 

Van Den Bosch et al., em 2018 (7), referem que as principais variáveis 

ecográficas para o diagnóstico de adenomiose não são patognomônicas para 

adenomiose. Os cistos miometriais podem, por exemplo, ser degeneração 

cística de miomas uterinos ou secundários ao uso de tamoxifeno. 

Sombreamento em forma de leque também é visto em miomas devido à 

presença de calcificações e / ou cistos. Uma ZJ interrompida também pode ser 

ocasionada pela presença de miomas, classificados pelos critérios da 

Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), tipo FIGO 1, 2 ou 

3 ou em caso de invasão miometrial (precoce) no câncer endometrial. A 

malignidade endometrial também pode estar associada a uma ZJ irregular e 

mal definida.  

O diagnóstico diferencial entre um adenomioma e um fibroma com 

degeneração cística pode ser difícil de ser diagnosticado pela ultrassonografia. 

Um leiomioma é tipicamente uma lesão arredondada bem definida, enquanto a 

maioria das lesões de adenomiose é mal definida. A ecogenicidade dos 

miomas varia amplamente de hipo/ iso uniforme ou hiperecogênica a não 
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uniforme, com ecogenicidade mista e / ou calcificações fortes. Quando os 

miomas estão presentes, a RM continua a ser a melhor modalidade de imagem 

para o diagnóstico de adenomiose. Além disso, lesões além do alcance da 

sonda sonográfica e / ou massas obstruindo o campo de visão interferirão na 

precisão do diagnóstico (70). 

 

1.2.1.2 Acurácia da Ultrassonografia Transvaginal 
 

Segundo a literatura, a acurácia da USTV na detecção da adenomiose 

varia amplamente. No entanto, os valores de acurácia publicados devem ser 

interpretados com cautela, pois os testes de referência utilizados, sejam 

histológicos ou de RM, têm suas próprias limitações diagnósticas.  

Meredith et al., em 2009 (71), em uma revisão sistemática e meta-análise 

revelou que a USTV-2D apresentou sensibilidade e especificidade de 82,5% e 

84,6%, respectivamente, (IC de 95%: 11–35). Neste estudo, não houve 

diferença estatisticamente significativa na acurácia da USTV em relação aos 

sintomas da paciente. 

Em uma revisão sistemática de artigos publicados até 2010, Champaneria 

et al., (72) incluíram 23 artigos, envolvendo 2312 mulheres. Os estudos 

selecionados relataram dados sobre USTV e / ou RM, sendo o padrão de 

referência para o diagnóstico definitivo, a histologia do espécime de 

histerectomia. Ambos, USTV e RM, mostraram altos níveis de precisão para o 

diagnóstico de adenomiose. A sensibilidade agrupada para USTV foi de 72% 

(IC 95%: 65-79), e a especificidade foi de 81% (IC 95%: 77- 85), enquanto a 

RM teve uma sensibilidade agrupada de 77% (IC 95%: 67-85) e uma 

especificidade de 89% (IC 95%: 84-92). Isso ilustra que, em séries mais 

antigas, a RM teve uma precisão de diagnóstico ligeiramente melhor em 

comparação com USTV.  

Exacoustos et al., (58), em 2011, estudaram uma série de 72 pacientes na 

pré-menopausa submetidos à USTV 2D e 3D antes da histerectomia por 

doenças ginecológicas benignas. A prevalência de adenomiose na histologia foi 
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de 44% das pacientes. Para USTV-2D e USTV-3D, a sensibilidade geral foi de 

75% e 91%, respectivamente, e a especificidade geral foi de 90% e 88%. A 

característica mais específica (98%) da USTV-2D para adenomiose foi a 

presença de cistos miometriais e a característica mais sensível (88%) foi um 

miométrio heterogêneo. Na USTV-3D, tanto a infiltração e distorção JZ quanto 

a diferença da ZJ de 4 mm tinham alta sensibilidade. 

Andres et al.,(73), em 2017, publicaram uma revisão sistemática onde 

avaliaram a acurácia da USTV. A triagem da literatura foi realizada dos últimos 

10 anos e incluíram 8 estudos. Para a USTV-2D, a sensibilidade e 

especificidade combinadas para o diagnóstico de adenomiose para todas as 

características de imagem combinadas foi de 83,8% e 63,9%, respectivamente. 

A maior sensibilidade (86,0%) para uma única variável da USTV-2D foi o 

miométrio heterogêneo. Para a USTV-3D, a sensibilidade agrupada e a 

especificidade para todas as características de imagem combinadas foram de 

88,9% e 56,0%, respectivamente. A maior sensibilidade agrupada (86%) e 

especificidade (56,0%) para uma única característica foi para a má definição da 

ZJ. 

Van Den Bosch e Van Schoubroeck  (2018) (7), em uma série 

retrospectiva de 213 pacientes consecutivas agendadas para histerectomia 

submetidas a USTV pré-operatória, mostrou uma prevalência de adenomiose 

de 40%. O diagnóstico de adenomiose baseou-se na presença de uma ou mais 

das seguintes características ultrassonográficas: útero de configuração 

globular, má definição da ZJ, estrias lineares subendometriais ecogênicas, 

assimetria miometrial de parede anteroposterior, cistos miometriais e 

ecotextura miometrial heterogênea. A sensibilidade e especificidade da USTV 

para o diagnóstico de adenomiose foram de 87% e 60%, respectivamente. A 

presença de estrias lineares subendometrias teve a maior acurácia diagnóstica 

para adenomiose(7). 
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1.2.3 Ressonância Magnética 
 

O protocolo padrão da RM combina os cortes sagital e axial, nas 

sequências axiais ponderadas em T1 com e sem saturação de gordura, nas 

sequências axiais ponderadas em T2 e na sequência spin echo. Nas 

sequências ponderadas em T1, as imagens são descritas como focos de alto 

sinal, que representam hemorragia (74). A presença de metemoglobina poderia 

ser detectada como um sinal hiperintenso nas imagens ponderadas em T1 com 

saturação de gordura em algumas dessas áreas, e é um sinal bastante 

específico de adenomiose (75). As sequências ponderadas em T2 são 

fundamentais para avaliar a anatomia zonal uterina(74). Na RM, a adenomiose 

aparece como uma área de baixo sinal de intensidade mal demarcada nas 

imagens ponderadas em T2. Adicionalmente, na sequência ponderada em T2, 

pequenas áreas de alto sinal de intensidade   referem-se   ao   endométrio   

ectópico. Pequenos   cistos   também   podem aparecer como áreas de alto de 

sinal de intensidade nas imagens ponderadas em T2 (75). O uso do contraste 

gadolínio não melhora a acurácia da ressonância nos casos de adenomiose 

difusa, porém pode ser considerado(74). 

Três características da ressonância magnética têm sido consideradas 

chaves para o diagnóstico da adenomiose:  

- O espessamento da ZJ: entre 8 a 12 mm (76);  

- A relação entre a ZJ máxima e a totalidade do miométrio: > 40%;  

- A diferença entre a espessura máxima e a mínima da ZJ (ZJ max – ZJ 

min = JZ dif. > 5 mm (76).  

Dentre esses critérios, a ZJmax-JZmin acima de 5 mm parece ser mais 

independente do estado hormonal e de outros fatores interferentes (61,77).  

O espessamento da ZJ pode ser focal ou difuso. Este representa a 

hiperplasia do músculo liso que acompanha o tecido endometrial heterotópico. 

Reinhold et al., em 1995, (78) concluíram que a adenomiose poderia ser 

diagnosticada com um elevado grau de acurácia quando a espessura máxima 
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da ZJ era de 12 mm ou superior e que a espessura da zona de junção máxima 

igual ou inferior a 8 mm normalmente descartaria adenomiose (78). Reinhold et 

al., em 1996, (79) concluíram um estudo prospectivo de 119 pacientes nos 

quais 28 tinham adenomiose confirmados por exame histopatológico e 

demonstraram que a espessura média da ZJ nas imagens de RM em pacientes 

com e sem adenomiose comprovada foi de 15,0 mm +/- 4,9 e 7,7 mm +/- 3,3, 

respectivamente (P <0,0001).  

A adenomiose pode ser identificada também no caso de uma ZJ mal 

definida ou na presença de estrias lineares de alto sinal T2 irradiando da zona 

basal do endométrio para o miométrio (80). 

Recentemente, Bazot et al., em 2018, (21) propôs uma classificação de 

adenomiose de acordo com as características da RM, que permitem identificar 

três tipos principais: adenomiose interna, adenomiose externa e adenomioma. 

A adenomiose interna pode ser focal, superficial ou difusa, especificando a 

simetria da lesão, enquanto a adenomiose externa pode ser anterior ou 

posterior. Em relação ao adenomioma, existem subtipos de acordo com a 

localização da lesão e o conteúdo (21).  

 
1.2.3.1 Falhas do diagnóstico pela ressonância nuclear magnética 
 

As dificuldades estão relacionadas frequentemente com a fase do ciclo 

menstrual sobre a ZJ, fase pós-menopausa, uso de contraceptivos hormonais e 

com a presença de contrações uterinas(74).  

Bazot e Darai (2018) (81), publicaram em uma revisão sistemática, que o 

conhecimento das variações fisiológicas da ZJ e de seus valores normais é 

crucial para o diagnóstico de adenomiose. A visualização de ZJ depende da 

idade da paciente e dos fatores hormonais. A ZJ não é claramente visualizada 

durante a pré-menarca, gravidez, menopausa e em mulheres com análogos de 

GnRH. Em contraste, a visualização do ZJ pode reaparecer em mulheres na 

menopausa que tomam terapia hormonal. A modificação fisiológica mais 

notável da ZJ é observada durante a menstruação quando um pseudo-
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espessamento da ZJ é frequentemente observado. Assim, a avaliação por RM 

da adenomiose deve sempre levar em conta o ciclo menstrual, mas sim se 

possível, na fase lútea média. Os autores, também referem que a ZJ 

desempenha um papel importante no peristaltismo uterino. O peristaltismo 

uterino normal é um fenômeno cíclico contínuo e precisa ser diferenciado das 

contrações uterinas. As contrações uterinas são esporádicas, imprevisíveis e 

geralmente reversíveis espontaneamente em poucos minutos. Podem ser 

isoladas ou múltiplas, focais ou difusas e originar áreas hipointensas na RM 

ponderada em T2, mimetizando adenomiose, focal ou difusa, adenomioma ou 

leiomioma. O uso de sequências ponderadas em T2 rápidas é útil para 

identificar modificações espontâneas ou desaparecimento ao longo do tempo.  

A adenomiose também pode mimetizar outras condições patológicas (74), 

como, por exemplo, o pseudo-alargamento do endométrio também está 

relacionado com o carcinoma de endométrio pelo endométrio basal. 

 

1.2.3.2 Acurácia da Ressonância Magnética 
 

Três grandes estudos (76,79,82) na literatura compararam o desempenho 

da RM com a histopatologia, conforme demonstrado na Tabela 1. Estes 

estudos dão uma sensibilidade entre 70% a 85% e uma especificidade entre 81 

a 92%, com uma prevalência de adenomiose de 21% a 33%.  

 

Tabela 1. Avaliação da acurácia da ressonância magnética comparada com a                                          
                histopatologia 

Ressonância 
Magnética 

  
IC95% 

Sensibilidade 77% 67,0% a 85,0% 
Especificidade 89% 81,0% a 92,0% 

Valor Preditivo Positivo 6,5% 4,5% a 9,3% 
Valor Preditivo Negativo 0,2% 0,1% a 0,4% 

 

FONTE 1: Reinhold et al., Radiology 1996; 199:151-8 
FONTE 2: Bazot et al., Hum Reprod 2001; 16:2427-33 
FONTE 3: Dueholm et al., Fertil Steril 2001; 76:588-94 
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Bazot et al., em 2001 (82),relatou que tanto a USTV quanto a RM, no 

geral, não apresentaram diferença na acurácia do diagnóstico de adenomiose e 

ambas foram consideradas eficientes entre mulheres sem miomas uterinos. No 

entanto, a sensibilidade pareceu ser particularmente baixa (33,3%) quando a 

USTV-2D foi usada em mulheres com miomas concomitantes, embora a 

especificidade permanecesse adequada (97,8%), quando comparada à RM, 

sugerindo que esta última fosse melhor modalidade de imagem entre pacientes 

também afetados por miomas. 

Durante muitos anos, o critério mais importante para avaliar o diagnóstico 

da adenomiose pela RM foi a espessura máxima da ZJ (ZJ máx.) de 12 mm 

(78,82). Esse critério foi associado a uma sensibilidade e especificidade de 

93,0% e 91,0%, respectivamente. Para Bazot et al., em 2011 (81), a ZJ máx. 

avaliada, como um único parâmetro, deve ser usada com cautela para 

diagnosticar a adenomiose.  

As limitações incluem o fato de que em alguns pacientes a ZJ não é 

visível e em outros pode não ser distinguível do miométrio externo. Além disso, 

a ZJ não é mensurável em 20,0% a 30,0% das mulheres em idade reprodutiva 

e em até 50,0% das mulheres na menopausa (82).  

A presença de leiomiomas também pode tornar a medida de ZJ difícil ou 

impossível de ser avaliada (76,82). Em sua série, Reinhold et al., em 1995 (78), 

não identificaram nenhuma paciente com adenomiose e ZJ não mensurável. 

No entanto, esse resultado poderia ser parcialmente explicado pela exclusão 

de 28 pacientes por razões técnicas (81).  

A observação dos diversos estudos, citados acima, em relação a 

importância do diagnóstico da adenomiose, por meio de técnicas não invasivas, 

vem permitindo rastrear de forma adequada as pacientes jovens em idade 

reprodutiva com risco clínico potencial, o que irá representar um grande 

avanço, à luz das conseqüências clínicas dessa doença. Além disso, este 

aprimoramento tecnológico abrirá um novo cenário epidemiológico da doença, 

identificando diferentes grupos de mulheres, com um fenótipo clínico e / ou de 

imagem diferenciado da adenomiose.  
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O presente estudo, dada à importância da avaliação ultrassonográfica, 

como ferramenta diagnóstica de larga escala e de baixo custo, propõe avaliar a 

potencialidade deste método como o de primeira escolha para o rastreamento 

de pacientes com suspeita clinica e com fatores de risco para adenomiose, 

verificando a concordância entre a ultrassonografia transvaginal bidimensional 

e tridimensional, com a ressonância nuclear magnética, considerado, este, 

como melhor teste de referência padrão não invasivo pela literatura mundial, 

por ser considerado de maior acurácia diagnóstica. 

 
 
 



 

 

                                       2 OBJETIVOS 
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2.1. Geral 
 

Avaliar a acurácia da ultrassonografia transvaginal, nos modos 2D e 3D 

para o diagnóstico da adenomiose, em mulheres entre 18 e 40 anos, em 

comparação com a ressonância magnética de pelve. 

 
2.2. Específicos 

 

a) Avaliar a reprodutibilidade da ultrassonografia transvaginal 2D, 3D 

comparando, ambas as modalidades, com a ressonância magnética de 

pelve (teste padrão de referência não invasivo). 

 

b) Avaliar a associação dos achados ultrassonográficos com os sinais e os 

sintomas da adenomiose. 



 

 

                              3 PACIENTES E MÉTODOS 
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3.1 Local do estudo e aprovação 
 

O presente estudo foi realizado no Hospital Universitário Getúlio Vargas 

(Universidade Federal do Amazonas - UFAM), em parceria com o setor de 

Endometriose da Divisão da Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) do Hospital das Clínicas da FMUSP sob o parecer 2.131.291 e pelo 

CEP do Hospital Getúlio Vargas - UFAM, conforme o Anexo A. 

 
3.2 Cálculo do tamanho da amostra 

 
 

Para avaliar a concordância (reprodutibilidade) da metodologia tanto 2D 

quanto 3D pela USTV comparada com o teste padrão de referência não 

invasivo (RM), foi utilizado o Coeficiente de Concordância Kappa (83,84). O 

estudo de Champaneria et al., em 2010 (72), apresentou área da curva ROC 

de 0.84 (para a USTV) e 0.92 (RM) comparados com o anatomopatológico. 

Assim, com base nesses resultados supomos que a reprodutibilidade entre os 

métodos é de 0,80, significância de 0,05, poder de 0,9 e hipótese nula de 0,5, o 

tamanho amostral necessário foi de 88 pacientes. 

 
3.3 Critérios de inclusão e exclusão 
 

Foram incluídas mulheres: 
 

 Histórico de dois ou mais abortamentos espontâneos; 

 Idade entre 18 e 40 anos; 

 Sintomáticas; 

Foram excluídas mulheres: 
 

 Virgens; 

 Grávidas; 

 Diagnóstico ou tratamento de câncer de colo uterino; 
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 Em uso de análogos de GnRH e outras terapêuticas hormonais, como 

contraceptivos hormonais. 

 Portadoras de miomas > que 8,0 cm de diâmetro máximo ou mais de 

três miomas maior que 5,0 cm de diâmetro máximo.  

 
3.4 Dinâmica do estudo 
 

O presente estudo, analítico transversal (Cross-section), foi efetuado em 

88 pacientes, do sexo feminino, com idade entre 18 e 40 anos, recrutadas do 

ambulatório de dor pélvica crônica do Hospital Universitário Getúlio Vargas - 

UFAM e submetidas, no período entre 01/2018 a 12/2018, aos seguintes 

exames de imagem: 

 Na primeira etapa (ultrassom transvaginal- USTV) no Instituto MedFetal -  

Diagnóstico por Imagem e Medicina Fetal do Amazonas. Total: 88 

pacientes. 

 Na segunda etapa (ressonância magnética – RM de pelve) na 

PRODIMAGEM - Clínica de Radiodiagnóstico, Manaus/AM. Total: 78 

pacientes, sendo excluídas do projeto 7 pacientes que engravidaram e 3 

que mudaram o domicílio para outro Estado. 

Portando 78 pacientes foram incluídas para as análises finais (Figura 3).  
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Figura 3 - Fluxograma representando a dinâmica do estudo e resultados. 

  

Pacientes Recrutadas – HUGV (UFAM); n=88 

01/2018 a 12/2018 

• Idade entre 18 a 40 anos 
• Nulíparas 
• Histórico de dois ou mais abortamentos espontâneos 
• Sintomáticas 
• Ausência de miomas > 8,0 cm ou mais de três miomas > 5,0 cm 

Pacientes que realizaram USTV 
(n = 88) 

 
• Faixa etária: 18 – 30 anos (60%) 
• Faixa etária: 31 – 40 anos (40%) 

Engravidaram (n = 07): 

Faixa etária: 23 – 35 anos. (57% abaixo dos 30 anos) 

 

• 03 pacientes sem AD pela USTV 
• 04 pacientes com AD incipiente pela USTV. * 

 

 03 Mudaram do Estado;  

Pacientes Excluídas (n=10) 

Pacientes que realizaram RM (n = 78) 
 

• Faixa etária: 18 – 30 anos (55%) 
• Faixa etária: 31 – 40 anos (45%) 

*Com AD incipiente: Sintoma principal: dismenorréia VAS 8 em média. 
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Os dados demográficos, clínicos e de exame imagem (USTV e/ou RM) 

das pacientes foram arquivados para posterior análise no Setor de 

Endometriose - HCFMUSP. 

Todas as pacientes incluídas foram esclarecidas sobre o estudo e, após 

concordarem com sua inclusão, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) do Hospital Universitário Getúlio Vargas UFAM (Anexo B). 

Na primeira etapa do projeto, o histórico clínico de cada paciente foi 

registrado durante entrevista presencial feita pelo especialista em diagnóstico 

por imagem responsável pela realização da USTV, usando um questionário 

estruturado com os seguintes parâmetros: idade, altura e peso; padrão do 

sangramento menstrual (regular, irregular, ausente e nível de intensidade_leve, 

moderado e acentuado); data da última menstruação – DUM; cirurgia prévia 

(tipo, resultado); história familiar de endometriose, miomatose e dismenorreia; 

tratamento não cirúrgico prévio para a endometriose (tipo, duração, resultado); 

histórico de infertilidade, incluindo a duração da infertilidade; tratamento para a 

infertilidade e os resultados do tratamento de fertilidade; dor (dismenorreia, 

dispareunia, disúria, disquesia, dor pélvica crônica) e hematoquezia e/ou 

hematúria. Para cada sintoma doloroso, a intensidade foi avaliada usando uma 

escala visual analógica de 0 a 10 (VAS)(85).  

Os exames ultrassonográficos foram realizados pela autora, especialista 

em diagnóstico por imagem, com larga experiência, para reduzir a variabilidade 

inter operador associado com o diagnóstico de adenomiose pela 

ultrassonografia transvaginal. Os exames foram realizados na fase lútea média 

do ciclo menstrual (entre os dias 18 a 22), para evitar possíveis influências 

hormonais. Os equipamentos utilizados para o estudo foram os modelos 

Voluson E8 e E10, ambos da marca GE (GE Healthcare Ultrasound, Zipf 

Áustria), utilizando uma sonda endocavitária 5‐ a 9 MHz. 
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3.5 Protocolo de realização dos exames de imagem 

 

3.5.1 Ultrassonografia transvaginal Modo 2D (USTV-2D) 

 

O exame USTV bidimensional (2D) incluiu a avaliação e a mensuração 

dos órgãos pélvicos. O útero, o endométrio e os anexos foram avaliados para 

afastar quaisquer anormalidades. O útero e o endométrio foram medidos e o 

volume uterino calculado por meio da fórmula elipsoidal (diâmetro longitudinal 

uterino × diâmetro transversal × diâmetro ântero-posterior × 0,532).  As 

imagens    digitais    foram    registradas   e armazenadas em uma unidade 

USB para posterior análise. Foram descritas e mensuradas quaisquer lesões 

miometriais e se houveram achados de endometriose pélvica, foi avaliada a 

extensão da doença (ovários, tubas, retossigmóide, sigmoide, bexiga, ureteres 

distais, região retrocervical, septo retovaginal e vagina). O Power Doppler foi 

realizado usando configurações fixas pré-instaladas: frequência, 6 a 9 MHz; 

frequência de repetição de impulsos, 0,6 a 0,3 kHz; ganho, 4,0; filtro de 

movimento da parede (40 Hz). Quando necessário, o ganho de potência 

Doppler foi reduzido até que todos os artefatos de cor desaparecessem. Esta 

modalidade foi utilizada para distinguir entre um cisto miometrial de um 

componente vascular e também entre um leiomioma de um adenomioma 

(adenomiose focal) e também se obteve o índice de pulsatilidade (PI) de ambas 

as artérias uterinas. 

 

3.5.2  Ultrassonografia transvaginal Modo 3D (USTV-3D) 

 

O exame USTV tridimensional (3D) incluiu a aquisição do volume do 

útero, a fim de obter um Plano coronal. Dois a quatro volumes estáticos de 

escala de cinza do útero foram obtidos a partir do Plano sagital e do Plano 

transversal. A técnica de aquisição de volume foi padronizada de acordo com 

os seguintes critérios: frequência, 6 a 9 MHz; ampliação do útero até metade 

da tela; ângulo de varredura, 120 °; velocidade de varredura, ajustada da 

qualidade média para a máxima; a caixa (3D) do volume, superior ao útero por 
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1 cm em cada lado. Foi utilizado para a reconstrução do Plano coronal o modo 

de renderização ou OmniView, que consiste em colocar uma linha reta ou 

curva ao longo da faixa endometrial nos planos sagital e transversal (Painel A e 

B no modo multiplanar). A visão multiplanar foi então manipulada até se obter 

uma imagem do Plano coronal satisfatória do perfil externo uterino e da 

cavidade, com visualização bilateral da porção intersticial da trompa de Falópio.  

Aplicou-se, então, a imagem de   contraste   de   volume (VCI) (espessura   de   

corte   de   2 a 4 mm) com renderização de volume (superfície de luz mista e 

luz de gradiente). Após a aquisição, os volumes ecográficos foram 

armazenados no disco rígido da máquina e recuperados posteriormente para 

análise off-line. 

 

3.5.3 Ressonância magnética de pelve (RM) 

 

A análise das imagens foi feita de forma prospectiva pelo radiologista (Dr. 

Leandro Accardo) com experiência em ressonância nuclear magnética da pelve 

feminina, para reduzir a variabilidade inter  observador associado com o 

diagnóstico de adenomiose pela RM e para o mesmo não foi revelado os 

resultados obtidos pela USTV realizada previamente. Os exames foram 

realizados na fase lútea média do ciclo menstrual (entre os dias 18 a 22), para 

evitar possíveis influências hormonais. Os exames de RM de pelve foram 

realizados em uma máquina de RM 1.5 T (GE Optima MR 450W; USA). As 

pacientes fizeram dieta pobre em fibras por 24 horas e uma preparação 

intestinal (Dulcolax tm: bisacodil 5 mg, 2 comprimidos às 14 horas e Luftal tm: 

simeticoma 40 mg, 20 gotas, após o bisacodil, de 6/6 horas até o momento do 

exame) e foram orientadas a fazer abstinência sexual por dois dias antes do 

exame. Nenhum medicamento antiperistáltico foi administrado.  

Os protocolos de aquisição foram Sagital T2 (Campo de Visão: 200mm 

Matriz: 352×352 Espessura de corte: 3mm Espaçamento entre cortes: 2mm); 

Eixo curto T2 (Campo de Visão: 180mm Matriz: 352×352 Espessura de corte: 

3mm Espaçamento entre cortes: 0.9mm); Eixo Longo T2 (Campo de Visão: 

180mm Matriz: 352×352 Espessura de corte: 3mm Espaçamento entre cortes: 
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0.6 mm); Axial Difusão (Campo de Visão: 220 mm Matriz: 128x192 Espessura 

de corte: 4mm Espaçamento entre cortes: 0.8mm); Axial CUBE T2 3D (Campo 

de Visão: 300mm Matriz: 320×320 Espessura de corte: 1mm Espaçamento 

entre cortes: 0mm) e  Axial T1 Dixon 3D (Campo de Visão: 300mm Matriz: 

320×320 Espessura de corte: 1mm Espaçamento entre cortes: 0mm). Esta 

última sequência permite a visualização de lesões pequenas e sutis, como os 

microcistos periendometriais observados na zona juncional. 

 

3.6 Variáveis avaliadas (Método de imagem: ultrassonografia) 

Os parâmetros foram baseados no consenso do estudo do grupo MUSA. 

(Morphological Uterus Sonographic Assessment, publicado em agosto de 2015) 

(Van Den Bosh et al.,(2015)(20). O principal objetivo deste consenso é 

padronizar uma terminologia para descrever imagens de ultrassonografia do 

miométrio normal ou patológico. O estudo do grupo MUSA fornece uma lista de 

características da USTV nos modos 2D e 3D associadas à adenomiose e 

também às massas miometriais e uterinas (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Principais sinais diretos e indiretos, da USTV pelos modos bidimensional (2D) e 

tridimensional (3D) característicos da adenomiose, de acordo com o estudo do 

grupo MUSA. FONTE: Adaptado de Van Den Bosh et al., Ultrasound Obstet 

Gynel; 2015; 46(3):284-98 
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Segundo Gordts et al.,(2008)(64) um sistema compartilhado de 

identificação e notificação é essencial tanto para o cenário clínico quanto para 

pesquisa, pois minimiza a variabilidade do interoperador durante a avaliação 

dos achados miometriais, otimizando a precisão do diagnóstico da patologia 

uterina e avaliando as alterações miometriais após tratamentos médicos ou 

cirúrgicos. Sem terminologia e critérios diagnósticos comuns, a comparação 

entre diferentes estudos e resultados de metanálise acabam não sendo 

confiáveis.  

Variáveis avaliadas da adenomiose pela ultrassonografia em modo 2D:  

 
1. O volume uterino (presença ou não de útero globoso), definido como um 

aumento global na espessura do miométrio uterino não causado por 

leiomiomas ou outra condição patológica uterina (Figura 5);  

 

 

Figura 5 – Útero globoso. USTV- 2D. Corte longitudinal. FONTE: Marques, ALS 

 
2. Assimetria das paredes uterinas (Figura 6); definida como o 

espessamento da parede uterina anterior contra a parte posterior ou vice-

‐versa; área cística dentro do miométrio.  
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Figura 6 – Assimetria das paredes uterinas. USTV 2D. Corte longitudinal. FONTE: 

Marques, ALS 

 
3. O Power Doppler foi utilizado par distinguir os cistos do miométrio 

(Figura 7) dos vasos sanguíneos e diferenciar entre um leiomioma de um 

adenomioma (adenomiose focal);  

 

 

Figura 7 – Presença de cistos miometriais e ZJ interrompida. USTV 2D. Corte 

longitudinal. FONTE: Marques, ALS 

 
4. Ecotextura miometrial não uniforme, presença de nódulos ecogênicos 

subendometriais (buds) (Figura 8); linhas subendometriais; 
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Figura 8 – USTV 2D no corte longitudinal. Nódulos ecogênicos subendometrias (buds). 

FONTE: Marques, ALS 

 
5. Nódulos hipoecogênicos (Figura 6); 

6. Presença de estrias lineares hipoecóicas no miométrio (Figura 9); 

sombreamento em forma de leque, não decorrentes de focos ecogênicos 

ou de leiomiomas (Figura 5);  

 

 
 

Figura 9 – Estrias lineares hipoecóicas. USTV 2D. Corte transversal. FONTE: 

Marques, ALS 
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7. Avaliação da zona juncional, junção endométrio-‐miométrio mal definida 

ou interrompida (Figura 10);  

 

 

Figura 10 – ZJ mal definida. USTV 2D. Corte longitudinal. FONTE: Marques, ALS 

 

8. Adenomioma, definido como uma massa nodular heterogênea, com 

margens mal definidas e sem calcificações internas; presença de 

vascularização que atravessa a lesão de forma difusa, sem o curso 

normal das artérias arqueadas e radiais dentro do miométrio. Diferente 

da disposição vascular observada nos leiomiomas, que é mais periférica 

e bem definida (Figura 11). 
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Figura 11 – Vascularização translesional. USTV 2D/ Power Doppler. Corte 
longitudinal. FONTE: Marques, ALS 

 

As variáveis avaliadas na ultrassonografia em modo 3D:  

 

 A regularidade da zona juncional: definida e regular (Figura 12); irregular 

e interrompida (Figura 13); e não definida (Figura 14); que foi descrita 

como qualquer irregularidade da ZJ, como por exemplo, presença de 

áreas císticas, pontos hiperecogênicos em qualquer localização 

(anterior, posterior, lateral direito, lateral esquerdo e fundo uterino); a ZJ 

pode ser interrompida, infiltrada por tecido endometrial hiperecogênico 

que foi descrita como pequenas linhas ecogênicas subendometriais, que 

correspondem a infiltrações na ZJ (Figura 13); os critérios objetivos 

ecográficos foram espessura da ZJ: espessura máxima > 6-‐8 mm e a 

espessura mínima ZJ max – ZJ min > ou = a 4 mm; a espessura máxima 

da ZJ (ZJ max) é medida na área onde o ZJ se encontra mais espessa e 

a espessura mínima (ZJ min), é medida na área onde o ZJ é a mais fina 

possível; a magnitude de uma irregularidade da ZJ é expressa através 

da diferença entre a espessura máxima e mínima ZJ: (ZJ max) -‐ (ZJ 
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min) = ZJ dif (Figura 15). 

   

Figura 12 – USTV 3D_Método multiplanar: Corte coronal: ZJ definida e Figura 14 – ZJ 

não definida. USTV3D. FONTE: Marques, ALS 

 

 

Figura 13 – USTV 3D_Método multiplanar: Corte coronal: ZJ irregular e interrompida, 

infiltrada por tecido endometrial hiperecogênico. USTV 3D. FONTE: 
Marques, ALS. 
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Figura 15 – USTV 3D_Método Multiplanar: Corte coronal: ZJ espessada e interrompida, 

infiltrada por nódulos ecogênicos subendometriais (buds). USTV 3D. (≠ ZJ ≥ 

4,0 mm). Nota-se nesta imagem a ≠ ZJ= 6,8 mm. FONTE: Marques, ALS 

 

3.7 Variáveis avaliadas (Método de imagem: ressonância magnética) 

 

 Focos de alto sinal (sinal hiperintenso) que representam hemorragia, em 

sequencias ponderadas em T1.  

 Baixo sinal de intensidade mal demarcada nas imagens ponderadas em 

T2. 

 Pequenas áreas de alto sinal de intensidade se referem ao endométrio 

ectópico, na sequência ponderada em T2.  

 Pequenos cistos aparecem com áreas de alto sinal de intensidade nas 

imagens ponderadas em T2. (Figura 16). 

 



Avaliação da adenomiose pela ultrassonografia transvaginal em modos 2D e 3D 

 

 

Ana Luiza Santos Marques Pacientes e Métodos 

 

 

 

Figura 16 – Focos brilhantes em imagens ponderadas em T2 (cistos com sangue). RM. 

FONTE: Bazot  (2018) (21) 

 

Variáveis da ressonância magnética que são consideradas chaves para o 

diagnóstico da adenomiose:  

O espessamento da ZJ: entre 8 a 12 mm (76) (Figura 17). A relação entre 

a ZJ máxima e a totalidade do miométrio: > 40%; A diferença entre a espessura 

máxima e a mínima da ZJ (ZJ max – ZJ min = ZJ dif. > 5 mm (76). O 

espessamento da ZJ pode ser focal ou difuso.  

Presença na ZJ de pequenos cistos com sangue ou sem sangue. 
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Figura 17 – RM com sequencia ponderada em T2, no plano sagital, demonstrando 
espessamento da ZJ: ≥12 mm. FONTE: Bazot (2018)(21) 

 

3.8 Análise estatística 

 

Os dados foram apresentados por meio de gráficos e tabelas, onde se 

calculou as frequências absolutas simples e relativas para os dados 

categóricos. Na análise dos dados quantitativos, quando aceita a hipótese de 

normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilk, foi calculada a média e o 

desvio-padrão (Dp), no entanto, quando rejeitada a hipótese de normalidade, 

foi calculada a mediana e os quartis Q1(25%) e Q3(75%).  

Para verificar a reprodutibilidade no diagnóstico de adenomiose entre a 

USTV-2D com a USTV-3D, e ambos com a RM, foi calculado o Coeficiente de 

Concordância Kappa. Posteriormente, a RM foi considerada como teste padrão 

de referência não invasivo, e desta forma, foram calculadas as sensibilidades, 

especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e a acurácia em 

relação aos métodos. Para comparação da sensibilidade, especificidade e 

acurácia entre os métodos, foi utilizado o teste de McNemar. 
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Na análise dos dados categóricos foi aplicado o teste do qui-quadrado 

com correção de Yates, sendo que na impossibilidade de aplicar esses testes 

foi aplicado o teste exato de Fisher para tabela 2x2.  

Na análise dos dados categorizados realizou-se ainda estatística 

multivariada por meio da regressão logística. Na comparação das médias foi 

aplicado o teste t-student ou Análise de Variância (AVOVA), já na comparação 

das medianas o teste não-paramétrico de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis 

(Vieira 2004). 

 O nível de significância fixado nos testes estatísticos foi de 5% e os 

dados foram analisados utilizando os seguintes softwares: o programa Epi Info 

versão 7.2 para Windows que é desenvolvido e distribuído gratuitamente pelo 

Centro de Prevenção e Controle de Doenças Norte-Americano – CDC 

(www.cdc.gov/epiinfo) e o Software SPSS v25. 

 

http://www.cdc.gov/epiinfo


 

 

                               4 RESULTADOS
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4.1 Avaliação Clínica 

 

Na população total da amostra (n=78), a adenomiose foi diagnosticada 

em 43 pacientes (55%) pela USTV nos modos 2D e 3D. As características das 

pacientes são mostradas na Tabela 2. 

 A média de idade das pacientes portadoras de adenomiose, 

diagnosticadas pela USTV foi 31,6 ± 5,8 (p 0,002) 63%,  IMC médio de 25,6 

kg/m2, consideradas com sobrepeso e o grupo controle, IMC médio de 23,7 

kg/m2. A distribuição de pacientes sintomáticas foi a seguinte: SUA (36 

pacientes; 83,7%)(p 0,001), SUA pré ou pós menstrual (10 pacientes; 23,3 

%)(p 0,002), dismenorreia (42 pacientes; 97,7%)(p 0,041), dor pélvica crônica 

(55 pacientes; 70,5%) e dispareunia (33 pacientes; 76,7%). A adenomiose 

esteve associada a outras doenças ginecológicas, sendo endometriose em 24 

pacientes (55,8% p 0,011) e leiomiomas em 13 pacientes (30,2%). Quanto ao 

número de gestação, 40 pacientes eram nuligestas (93,0%). 
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Tabela 2. Características gerais e variáveis clínicas das pacientes incluídas        

(N=78) 

Variáveis 

Adenomiose   

Sim (n = 43) Não (n = 35)   

fi % fi % Total p 

Idade  0,002* 

< 30 16 37,2 22 62,9 38  
≥ 30 27 62,8 13 37,1 40  

Média ± Dp 31,6 ± 5,8 27,4 ± 5,7  

IMC  0,158* 

> 25 21 48,8 12 34,3 33  
≤ 25 22 51,2 23 65,7 45  

Média ± Dp 25,7 ± 4,0 24,2 ± 5,2  

Gestação  0,248** 

Sim 3 7,0 - - 3  
Não 40 93,0 35 100,0 75  

SUA intenso  0,001*** 

Sim 36 83,7 16 45,7 52  
Não 7 16,3 19 54,3 26  

SUA prolongado / 
SUA irregular 

 0,999*** 

Sim 9 20,9 7 20,0 16  

Não 34 79,1 28 80,0 62  

SUA pré ou pós 
Menstruais 

 0,002** 

Sim 10 23,3 - - 10  
Não 33 76,7 35 100,0 68  

Dismenorréia  0,041** 

Sim 42 97,7 29 82,9 71  
Não 1 2,3 6 17,1 7  

Dispareúnia      0,178*** 

Sim 33 76,7 21 60,0 54  
Não 10 23,3 15 40,0 24  

Dor pélvica crônica  0,171*** 

Sim 32 74,4 20 57,1 52  
Não 11 25,6 15 42,9 26  

Leiomiomas  0,084*** 

Sim 13 30,2 4 11,4 17  
Não 30 69,8 31 88,6 61  

Endometriose  0,011*** 

Sim 24 55,8 9 25,7 33  
Não 19 44,2 26 74,3 45  

        

fi = frequência absoluta simples; * Teste t-student; ** Teste exato de Fisher; *** Teste do qui-quadrado 
com correção de Yates. Valor de p em negrito itálico indica diferença estatística ao nível de 5% de 

significância. 
  



Avaliação da adenomiose pela ultrassonografia transvaginal em modos 2D e 3D 

 

 

Ana Luiza Santos Marques Resultados 

 

 

4.2 Variáveis ecográficas, segundo o consenso do grupo MUSA, pela 
USTV (Modo 2D) encontradas nas pacientes diagnosticadas com 
adenomiose. 

 

A distribuição do aparecimento da adenomiose na USTV-2D foi detalhada 

nas Tabela 3 e 4. Na população total da amostra (n=78), a adenomiose foi 

observada em 55% (n=43). Variáveis ecográficas foram útero globoso (17 

pacientes; 39,5%) (p 0,004), assimetria de paredes uterinas (15 pacientes; 

35%) (p <0,001), cistos miometriais (14 pacientes; 32,6%) (p <0,001), estrias 

lineares hipoecóicas (19 pacientes; 44,2%) ( p<0,001), útero heterogêneo (36 

pacientes; 83,7%) (p<0,001) nódulos ecogênicos subendometriais (buds) (27 

pacientes; 63%)(p<0,001), ZJ mal definida (5 pacientes; 11,6%) e Question 

Mark Sign (4 pacientes; 9,3%). Os tipos de adenomiose mais frequentes foram 

a focal (19 pacientes; 44,2 %) e a mista (21 pacientes; 48,8 %). Quanto ao 

grau, a forma leve foi a mais frequente (22 pacientes; 51,1%). 
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fi = frequência absoluta simples; 

1
 = Sensibilidade; * Teste do qui-quadrado com correção 

de Yates; ** Teste exato de Fisher. Valor de p em negrito itálico indica diferença 
estatística ao nível de 5% de significância. 

 

  

Tabela 3. Variáveis ultrassonográficas das pacientes incluídas com 
diagnóstico de adenomiose - USTV-2D (N=43) 

 

Variáveis 
Adenomiose  

 
fi % Total p 

Útero globoso    0,004* 

Sim 17 39,5
1
 20  

Não 26 60,5 58  

Assimetria de paredes    <0,001** 

Sim 15 34,9
1
 15  

Não 28 65,1 63  

Cistos miometriais    <0,001** 

Sim 14 32,6
1
 14  

Não 29 67,4 64  

Estrias lineares    <0,001** 

Sim 19 44,2
1
 19  

Não 24 55,8 59  

Útero heterogêneo    <0,001** 

Sim 36 83,7
1
 36  

Não 7 16,3 42  

BUDS    <0,001** 

Sim 27 62,8
1
 27  

Não 16 37,2 51  

ZJ mal definida    0,061** 

Sim 5 11,6
1
 5  

Não 38 88,4 73  

Question Mark Sign    0,123** 

Sim 4 9,3
1
 4  

Não 39 90,7 74  
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Tabela 4. Tipo e grau da adenomiose nas mulheres diagnosticadas pela USTV- 
2D 

 
Variáveis (n = 43) fi % 

Tipo de Adenomiose   

   Difusa 3 7,0 

   Focal 19 44,2 

   Mista 21 48,8 

Grau da Adenomiose   

   Leve 22 51,1 

   Moderada 11 25,6 

   Severa 10 23,3 

    

fi = frequência absoluta simples. 

 

A distribuição do aparecimento da adenomiose na USTV-3D foi detalhada 

nas Tabela 5. Na população total da amostra (n=78), as variáveis ecográficas 

observadas nas pacientes com adenomiose (55%) pela USTV- 3D, de maior 

especificidade, pela análise da curva ROC, foram a diferença da ZJ ≥ 4,0 mm 

(22 pacientes; 56,4%) (p<0,001) e ZJ interrompida (38 pacientes; 

88,4%)(p<0,001). 

O desempenho da diferença da ZJ observada pela USTV-3D pela análise 

da curva ROC (Receiver Operating Characteristic) se encontra detalhado no 

anexo E. (Gráfico 1). 

O cutoff point de maior sensibilidade foi 2,0 mm de espessura e o de 

maior especificidade foi 4,0 mm de espessura. 
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Gráfico 1. Curva ROC da variável espessura da ZJ (diferença da ZJ) no diagnóstico de 

adenomiose. 

 

Área sob a curva 

Tabela 5. Variável(eis) de resultado de teste: US3D_Espessura ZJ_mm   

Área 
Modelo 
padrão

a
 

Sig. 
assintótico

b
 

Intervalo de confiança assintótico 
95% 

Limite Inferior Limite superior 

,895 ,035 ,000 ,827 ,962 

A(s) variável(eis) de resultado do teste: US3D_EspessuraZJ_mm tem pelo menos um nó entre o 

grupo de estado real positivo e o grupo de estado real negativo. As estatísticas podem ser 

enviesadas. 

a. Sob a suposição não paramétrica 
b. Hipótese nula: área real = 0,5 
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Tabela 6. Variáveis ultrassonográficas das pacientes incluídas com   
diagnóstico de adenomiose – USTV-3D (N=43) 

 

Variáveis 
Adenomiose   

fi % Total p 

USTV 3D    <0,001* 

Espessura ≠ ZJ     

   ≥ 4,0 22 56,4 22  

   < 4,0 17 43,6 52  

   Total 39    

   Q1 – Mediana – Q3 3,0 - 4,0 - 5,0   

ZJ definida    <0,001** 

   Sim 3 7,0
1
 38  

   Não 40 93,0 40  

ZJ irregular ou distorcida    <0,001** 

   Sim 21 48,8
1
 21  

   Não 22 51,2 57  

ZJ interrompida    <0,001** 

   Sim 38 88,4
1
 38  

   Não 5 11,6 40  

ZJ mal definida    0,123** 

   Sim 4 9,3
1
 4  

   Não 39 90,7 74  

     

fi = frequência absoluta simples; 
1
 = Sensibilidade; * Teste de Mann-Whitney; ** Teste exato de 

Fisher. Valor de p em negrito itálico indica diferença estatística ao nível de 5% de significância. 

 
 

A comparação da espessura e da mediana da ZJ avaliada pela USTV- 3D 

em relação ao grau de severidade e ao tipo da adenomiose estão detalhadas 

nos gráficos 2 e 3. A espessura ≥ 2,0 mm se apresenta como variável de maior 

sensibilidade e mais relacionada com o tipo focal. A espessura ≥ 4,0 mm se 

apresenta como variável de maior especificidade e a espessura ≥ 6,0 mm se 

apresenta como variável de maior severidade e mais relacionada com a 

adenomiose difusa (p 0,009). 
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Gráfico 2. Comparação da espessura da ZJ pela USTV-3D em relação ao grau da gravidade 

em mulheres com diagnóstico de adenomiose (n=43). 

 

 

Gráfico 3. Comparação da espessura da ZJ pela USTV-3D em relação ao tipo encontrado em 

mulheres com diagnóstico de adenomiose (n=43). 
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4.3 Características de adenomiose pela RM 

 

A distribuição do aparecimento da adenomiose na RM foi detalhada nas 

Tabela 7 e 8. Na população total da amostra (n=78), a adenomiose foi 

observada em 15,40% (n=12). O tipo incipiente (7 pacientes; 58,30%) e as 

localizações fúndica e posterior foram as variáveis mais frequentes (posterior: 3 

pacientes; 30,0% e fúndica: 3 pacientes; 30,0%). A variável de maior 

sensibilidade, foi a presença de cistos sem sangue (7 pacientes; 16,3 %) (p 

0,015). Adenomiose esteve associada a leiomiomas em 26 pacientes (33,30%). 

 

Tabela 7. Pacientes incluídas com diagnóstico de adenomiose pela ressonância 
magnética. 

 

Variáveis da Ressonância  

Magnética 

Adenomiose 

Sim (n = 12) Não (n = 66) 

n % 

Adenomiose 
 

12 15,4% 

Tipo de 

adenomiose 

Difusa 1 8,3% 

Focal 4 33,3% 

Incipiente 7 58,3% 

Localização da 

adenomiose 

Cornual direita 2 20,0% 

Cornual esquerda 2 20,0% 

Cornual posterior 3 30,0% 

Fundica 3 30,0% 

Mioma  26 33,3% 
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Tabela 8. Variáveis avaliadas pela RM das pacientes incluídas com 
diagnóstico de adenomiose (N=12) 

 

Variáveis 
Adenomiose   

fi % Total p 

IMAGEM RESSONÂNCIA     

Cistos com sangue    0,123** 

   Sim 4 9,3
1
 4  

   Não 39 90,7 74  

Cistos sem sangue    0,015** 

   Sim 7 16,3
1
 7  

   Não 36 83,7 71  

Espessura    0,079* 

   Q1 – Mediana – Q3 5,0 - 5,0 - 9,0   

     

fi = frequência absoluta simples; 
1
 = Sensibilidade; * Teste de Mann-Whitney; ** Teste exato de 

Fisher.  
Valor de p em negrito itálico indica diferença estatística ao nível de 5% de significância. 

 

4.4 Avaliação da reprodutibilidade da ultrassonografia transvaginal 
para o diagnóstico da adenomiose, comparada às modalidades: 2D 
e 3D; 2D e RM e 3D e RM 

 

Foram avaliados os níveis de concordância entre os métodos de imagem, 

para tal foi utilizado o Índice de Concordância de Kappa(86).  

Quando comparada a USTV-2D e a USTV-3D, os dois métodos de 

diagnóstico não invasivo por imagem para adenomiose apresentou forte 

(substancial) concordância. (Kappa 0,613 p 0,000; Tabela 9). 
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Tabela 9. Avaliação da reprodutibilidade da ultrassonografia transvaginal para 
o diagnóstico de adenomiose, comparada às modalidades 2D e 3D. 

  
 

Adenomiose - USTV 
Modo 3D 

 
 

   
Positivo Negativo Total Kappa* 

Adenomiose 
USTV Modo 2D 

Positivo 
Contagem 37 12 49 

0,613 
% do Total 47,4% 15,4% 62,8% 

Negativo 
Contagem 3 26 29  

% do Total 3,8% 33,3% 37,2% 
 

Total  
Contagem 40 38 78  

% do Total 51,3% 48,7% 100,0% 
 

 

*Escala do Índice Kappa. Grau de acordo: Substancial (0,61-0,80). 

 

Quando comparado a USTV-2D com a RM para diagnóstico de 

adenomiose, os dois métodos apresentaram fraca concordância (Kappa 0,107; 

p 0,110; Tabela 10). 

 

Tabela 10. Avaliação da reprodutibilidade da ultrassonografia transvaginal para 
o diagnóstico de adenomiose, comparada a ultrassonografia 
transvaginal Modo 2D e com a RM. 

  
 

Ressonância 
Magnética  

 
 

Positivo Negativo Total Kappa* 

Adenomiose 
USTV Modo 2D 

Positivo 
Contagem 10 39 49 

0,107 
% do Total 12,8% 50,0% 62,8% 

Negativo 
Contagem 2 27 29  
% do Total 2,6% 34,6% 37,2% 

 

Total  
Contagem 12 66 78  
% do Total 15,4% 84,6% 100,0% 

 
 

*Escala do Índice Kappa. Grau de acordo: Insignificante (0,00-0,20). 

  

Quando comparado a USTV-3D com a RM para diagnóstico de 

adenomiose, os dois métodos apresentaram razoável concordância (Kappa 

0,244 p 0,002; Tabela 11). 
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Tabela 11. Avaliação da reprodutibilidade da ultrassonografia transvaginal para 
o diagnóstico de adenomiose, comparando a ultrassonografia 
transvaginal Modo 3D e com a RM. 

 

 

 
Ressonância Magnética 

 

 

  Positivo Negativo Total Kappa* 

Adenomiose 
USTV Modo 3D 

Positivo 
Contagem 11 29 40 

0,244 
% do Total 14,1% 37,2% 51,3% 

Negativo 
Contagem 1 37 38 

 % do Total 1,0% 47,4% 48,7% 
  

Total  
Contagem 12 66 78 

 % do Total 15,4% 84,6% 100,0% 

  

*Escala do Índice Kappa. Grau de acordo: Mediano (0,21-0,40). 

 
 
4.5 Avaliação da acurácia da ultrassonografia transvaginal modos 2D e 

3D comparada com a ressonância magnética 
 

No presente estudo, comparando o desempenho da ultrassonografia 

transvaginal (Modos 2D e 3D) com a RM, conforme demonstrado na Tabela 12, 

a USTV-2D e a USTV-3D apresentaram, respectivamente, sensibilidade de 

83,3 % (IC 95%: 51 - 97), especificidade de 40,9 % (IC 95%: 28 - 53) e  

sensibilidade de 91,6 % (IC 95%: 61 - 99) e especificidade de 57,0 % (IC 95%: 

43 - 68). Valor preditivo positivo 20,4% e 27,5% e valor preditivo negativo 

93,1% e 97,3%. 

Neste estudo não houve diferença estatisticamente significativa na 

sensibilidade (p=1,000) da USTV-2D comparada a USTV-3D. A USTV-3D 

apresentou melhor especificidade (p=0,013) e acurácia, (p=0,007) quando 

comparada com a USTV-2D.  
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Tabela 12. Avaliação da acurácia da ultrassonografia transvaginal Modo 2D e 
3D comparada com a RM. 

Características 
USTV-2D USTV-3D 

p* 
% IC95% % IC 95% 

Sensibilidade 83,3 51,5 a 97,9 91,6 61,5 a 99,7 1,00
a
 

Especificidade 40,9 28,9 a 53,7 56,0 43,3 a 68,2 0,013
 a
 

Valor Preditivo Positivo 20,4 15,6 a 26,1 27,5 21,5 a 34,3 - 

Valor Preditivo Negativo 93,1 78,6 a 98,0 97,3 84,8 a 99,5 - 

Acurácia 47,4 36,0 a 59,0 61,5 49,8 a 72,3 0,007
 a
 

 

*Diferença estatística significativa entre os grupos (p- valor < 0,05) 
a
 Teste de McNemar 

 
 
4.6 Análise da regressão logística das variáveis clínicas das mulheres 

incluídas com diagnóstico de adenomiose pela USTV modos 2D e 
3D 

 

 Em relação aos objetivos específicos quando se quer avaliar a 

integração dos achados ultrassonográficos com o perfil dos principais fatores 

de risco, sinais e sintomas da adenomiose, a análise de regressão logística das 

variáveis clínicas, detalhada na Tabela 13, revelou que as principais variáveis 

associadas foram a idade (OR 1,12 IC95%: 1,0 - 1,2; p 0,0375) e o 

sangramento uterino anormal (OR 7,64 IC95%: 2,0 - 29,0; p 0,0029). 

 

 

OR = odds ratio; IC95% = Intervalo de Confiança do OR ao nível de 95%; Z = Estatística de teste.Valor  

sublinhado indica variável estatisticamente significante para o modelo. 

Tabela 13. Análise da regressão logística das variáveis clínicas das pacientes 
incluídas (n=78). 

Variáveis OR IC95% Coeficiente Z p 

Idade 1,12 1,01 1,24 0,11 2,08 0,0375 

Endometriose 2,28 0,65 7,95 0,82 1,29 0,1966 

Dismenorreia  9,48 0,52 170,64 2,25 1,52 0,1274 

Dispareunia 0,67 0,17 2,66 -0,39 -0,56 0,5744 

Leiomiomas 6,86 0,99 47,46 1,93 1,95 0,0511 

Dor pélvica crônica 2,37 0,61 9,23 0,86 1,25 0,2128 

SUA  7,64 2,01 29,09 2,03 2,98 0,0029 

Constant * * * -7,52 -3,31 0,0009 
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4.7 Correlação dos achados ultrassonográficos nos modos 2D e 3D 
com os principais sintomas da adenomiose nas pacientes incluídas 

 

 Os achados ultrassonográficos e os respectivos tipos de adenomiose 

(focal e difusa) avaliadas pela USTV 2D e 3D com os principais sintomas 

clínicos da adenomiose (SUA, dismenorréia e dispareunia) se encontram 

detalhados nas tabelas 14, 15 e 16. 

 Dentro das variáveis ecográficas da USTV-2D, estrias lineares e área 

cística dentro do endométrio apresentaram para o sintoma SUA especificidade 

de 91,3%, porém a variável (estrias lineares) apresentou melhor significância 

estatística (IC 95%: 73 -  97; p= 0,037). 

Dentro das variáveis ecográficas da USTV-3D, a proporção de mulheres 

que tinham ZJ regular foi maior nas pacientes que tinham SUA (58,2%), 

quando comparada com as que não tiveram (21,7%; p=0,003).  

Dentro das variáveis ecográficas da USTV-3D, ZJ interrompida 

apresentou para o sintoma dispareunia sensibilidade de 48,8 % (IC 95%: 34 - 

63) e especificidade de 72,2% (IC 95%: 56 - 89; p= 0,04). 

Para o sintoma dismenorreia, a variável área cística dentro do endométrio 

avaliada pela USTV-2D apresentou sensibilidade de 17,6 % (IC 95%: 10 - 28) e 

especificidade de 100% (IC95%: 72 - 100; p=0,346). 

  



Avaliação da adenomiose pela ultrassonografia transvaginal em modos 2D e 3D 

 

 

Ana Luiza Santos Marques Resultados 

 

 

Tabela 14. Correlação dos achados ultrassonográficos com o sintoma clínico 
SUA 

Achados 
ecográficos 

Sensitividade Especificidade VPP VPN 
p* 

USTV 2D (% (95% CI) (% (95% CI)) (% (95% CI)) (% (95% CI)) 
 

Útero globoso 
45,4 

33 - 58 

52,1 

32 - 70 

69,4 

53 - 82 

28,5 

17 - 43 
0,848

a
 

Área cística dentro 
do endométrio 

18,1  

10 - 30 

91,3  

73 - 97 

83,3  

55 - 95 

31,8  

21 - 43 
0,492

b
 

Heterogeneidade  
do miométrio 

52,7  

39 - 65 

52,1  

32 -70 

72,5  

57 - 83 

31,5  

19 - 47 
0,693

a
 

Ilhas 
hiperecogênicas 

11,5  

5 - 22 

100  

85 - 100 

100  

60 - 100 

33,3  

23 - 45 
0,172

b
 

Estrias lineares 
hipoecogênicas 

30,  

20 - 44 

91,3  

73 - 97 

89,4  

68 - 97 

35,5  

24 - 48 
0,037

a
 

 

Modo 3D      

Regular 
58,1  

45 - 70 

78,2 

58 - 90 

86,4  

72 - 94 

43,9 

29 - 58 
0,003

a
 

Definida 
20 

11 - 32 

100 

85 – 100 

100 

74 - 100 

34,3 

24 - 46 
0,028

b
 

Interrompida 
47,7  

33 - 62 

73,9 

53 - 87 

77,7  

59 - 89 

42,5  

28 - 57 
0,086

a
 

 

*Diferença estatística significativa entre os grupos (p- valor < 0,05) 
a
 Teste de Qui Quadrado; 

b
 Teste Exato de Fisher 



Ana Luiza Santos Marques Resultados 

Avaliação da adenomiose pela ultrassonografia transvaginal em modos 2D e 3D 

 

 

 

 

Tabela 15 - Correlação dos achados ultrassonográficos com o sintoma 
clínico da doença _DISPAREUNIA 

 

Achados 
ecográficos 

Sensitividade Especificidade VPP VPN 
p* 

USTV-2D (%(95% CI)) (% (95% CI)) (% (95% CI)) (% (95% CI)) 
 

Útero globoso 
48,0  

35 – 61 
57,6  

38 - 74 
69,4 

53 - 82 
35,7  

22 - 50 
0,63

a
 

Área cística 
dentro do 
endométrio 

15,3  
8 - 27 

84,6  
66 - 93 

66,6  
39 - 86 

33,3  
23 - 45 

1,00
b
 

Heterogeneidade  
do miométrio 

51,9  
38 - 64 

50  
32 - 67 

67,5  
52 - 79 

34,2  
21 - 50 

0,87
a
 

Ilhas 
hiperecogênicas 

7,6 
3 - 18 

92,3  
75 - 97 

66,6  
30 - 90 

33,3  
23 - 44 

1,00
b
 

Estrias lineares 
hipoecogênicas 

28,8  
18 - 42 

84,6  
66 - 93 

78,9  
56 - 91 

37,2  
26 - 50 

0,19
a
 

      

USTV 3D      

Regular 
53,8  

40 - 66 
65,3  

46 - 80 
75,6 

59 - 86 
41,4  

27 - 56 
0,10

a
 

Definida 
13  

6 - 25,27 
84,6  

66 - 93 
63,6  

35 - 84 
32,8 

22 - 44 
1,00

b
 

Interrompida 
48,8  

34 - 63 
77,2  

56 - 89 
81,4  

63 - 91 
42,5  

28 - 57 
0,04

a
 

 

*Diferença estatística significativa entre os grupos (p- valor < 0,05) 
a
 Teste de Qui Quadrado; 

b
 Teste Exato de Fisher 
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Tabela 16 - Correlação dos achados ultrassonográficos com o sintoma clínico da 
doença _DISMENORREIA 

 

Achados 
ecográficos 

Sensitividade Especificidade VPP VPN 
p* 

USTV-2D (% (95% CI)) (% (95% CI)) (% (95% CI)) (% (95% CI)) 

Útero globoso 
42,6 

31 - 54 
30  

10 - 60 
80,5  

64 - 90 
7,1  

2 - 19 
0,17

b
 

Área cística dentro do 
endométrio 

17,6  
10 - 28 

100  
72 - 100 

100  
75- 100 

15,1  
8 - 25 

0,34
b
 

Heterogeneidade  
do miométrio 

48,5  
37 - 60 

30  
10 - 60 

82,5  
68 - 91 

7,9  
2 - 20 

0,31
b
 

Ilhas hiperecogênicas 
5,8  

2 - 14 
80  

49 - 94 
66,6  

30 - 90 
11,1  

5 - 20 
0,16

b
 

Estrias lineares 
hipoecogênicas 

25  
16 - 36 

80  
49 - 94 

89,47  
68 - 97 

13,56  
7- 24 

1,00
b
 

USTV-3D     

Regular 
48,5  

37 - 60 
60  

31 - 83 
89,1  

75 - 95 
14,6  

6 - 28 
0,74

b
 

Definida 
13,2  

7 - 23 
80  

49 - 94 
81,8  

52 - 94 
11,9 

6 - 21 
0,62

b
 

Interrompida 
42,3  

30 - 55 
75  

40 - 92 
92,5  

76 - 97 
15  

7 - 29 
0,45

b
 

 

*Diferença estatística significativa entre os grupos (p- valor < 0,05) 
a
 Teste de Qui Quadrado; 

b
 Teste Exato de Fisher 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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A adenomiose que já foi considerada uma doença diagnosticada em 

mulheres multíparas na fase reprodutiva tardia submetidas a histerectomias, 

vem ganhando interesse mundial, pois passou de uma entidade histopatológica 

para uma condição clínica, diagnosticada por técnicas de imagem, 

independentemente do tratamento cirúrgico (76). 

O diagnóstico preciso por imagem, minimamente invasivo, da doença 

torna-se, portanto, essencial para terapia médica ou para o planejamento 

cirúrgico, particularmente em pacientes com desejo reprodutivo (87). 

A associação da história clínica, dos fatores de risco, do exame 

ginecológico e dos fenótipos de maior sensibilidade/especificidade 

encontrados, principalmente pela USTV nos modos 2D e 3D, são de grande 

valia para o diagnóstico precoce da doença. 

Neste estudo, avaliamos uma população de mulheres em idade 

reprodutiva entre 18 e 40 anos, com o objetivo de validar a importância da 

ultrassonografia transvaginal como método de primeira linha quando se há 

suspeita da doença; e, para isso, utilizamos o consenso do grupo MUSA (20), 

consagrado pela literatura, para validar os nossos resultados, comparando com 

os achados da RM. 

Frente a estes dados, a motivação desta pesquisa somente aumentou. Os 

achados da literatura, na última década, alavancaram significativamente a 

compreensão sobre a adenomiose e a necessidade de melhorar a avaliação 

desta condição (88). 

Dados clínicos e epidemiológicos 

Considerando o total da amostra avaliada, em nosso estudo, as pacientes 

diagnosticadas como portadoras de adenomiose, apresentaram sintomas 

clínicos e fatores de risco compatíveis com os dados epidemiológicos para a 

doença publicados na literatura. A suspeita clínica da adenomiose está 

associada à uma ampla variedade de sintomas e de acordo com a literatura, os 

mais comuns são: sangramento uterino anormal (65%) (26), seguido da 
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dismenorréia, dispareunia e dor pélvica, lembrando que há uma forte 

associação da doença com a endometriose, alcançando o percentual de 42,7% 

(8). Em nossa série, (97,7% p 0,041), as pacientes apresentaram queixa de 

dismenorreia, (83,7% p 0,001), sangramento uterino anormal e (55,8 % p 

0,001), eram também portadoras de endometriose. 

Naftalin et al., em  2014 (59), em estudo prospectivo recente, avaliaram 

714 mulheres com sintomas menstruais submetidas à USTV e avaliadas 

semiquantitativamente com sangramento menstrual intenso, adenomiose 

isolada e co-morbidades excluídas. Este estudo não encontrou associação 

significativa entre a presença de adenomiose e sangramento menstrual 

acentuado, mas vislumbrou uma correlação fortemente significativa entre a 

gravidade da adenomiose na USTV e a queixa de sangramento menstrual 

intenso. 

Variáveis ecográficas, modo bidimensional, à luz do consenso do grupo MUSA 

Segundo Exacoutos et al. (58), útero globoso, assimetria de paredes 

uterinas, ecotextura heterogênea do miométrio; este achado de maior 

sensibilidade (88%); cistos miometriais (98%); este o de maior especificidade e 

ZJ mal definida são os achados, no estudo, de maior prevalência e a 

associação de dois ou três achados definem a doença, como também, a sua 

gravidade. Comparando com o nosso estudo, os resultados se assemelham, 

pois 55% (n43/78) das pacientes com o diagnóstico da doença, (83,7% 

p<0,001) eram portadoras de um útero com ecotextura heterogênea do 

miométrio, bem como, (63,0 % p< 0,001) eram portadoras de nódulos 

ecogênicos subendometriais (buds), que estão fortemente associados à outra 

variável; a ZJ infiltrada e interrompida, de forma semelhante ao encontrado no 

estudo de Andres et al., (73), alcançado o percentual de 62,8% p<0,001. 

Vale ressaltar que, em nosso estudo, a presença de outras variáveis, com 

relevância estatística, como as estrias lineares hipoecóicas (44,2% p< 0,001) e 

os cistos miometriais (33,0% p< 0,001), uma vez associadas, pelo modo 

bidimensional, aumentam a gravidade da doença, vide estudo de Naftalin et al., 
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(2012)(65), onde concluiu que quanto maior o número de variáveis à USTV-2D, 

maior o score de dor. 

Na nossa série, a forma leve da doença foi a mais prevalente (51,1%). 

Somente um ou dois achados foram avaliados considerando a faixa etária da 

amostra, na qual 60% tinham idade entre 18 e 30 anos e os resultados foram 

condicentes. 

A forma severa foi encontrada em 23,3% perante nossa amostra e esteve 

relacionada com o tipo misto da doença (48,8%), nos levando a concluir que a 

associação de mais variáveis, ou seja, acima de três, estão relacionadas com 

uma maior riqueza de sintomas, aumentando assim, o impacto negativo da 

doença (89). 

Ora, o impacto negativo da forma difusa sobre a qualidade de vida e 

sobre as taxas de fertilidade é mais pronunciado do que na forma focal(89). 

Considerando os resultados de nosso estudo, (7%) eram portadoras da forma 

difusa, resultado que condiz com a amostra de pacientes avaliadas; mulheres 

jovens em idade reprodutiva e nuligestas (40), com menos fatores de riscos e 

com menor número de variáveis ecográficas para a adenomiose. 

Variáveis ecográficas, modo tridimensional, segundo o consenso do grupo 

MUSA 

Após a introdução da USTV-3D, de sondas de altas frequências e 

modalidades mais avançadas de visualização, como imagens de contraste de 

volume (VCI), a ZJ tornou-se facilmente visível à USTV. A principal vantagem 

desta modalidade é que ela permite a avaliação de toda a extensão da ZJ e 

fornece uma visualização mais clara da protrusão endometrial no miométrio. 

Gordts et al., em 2008 (64), ressaltaram a importância da avaliação da ZJ para 

o diagnóstico da adenomiose e a sua relação com as principais teorias 

relacionadas à patogênese da doença. 

No estudo de Exacoustos et al. (2011) (58), a ≠ da ZJ ≥ 4,0 mm e a 

infiltração e/ou distorção da ZJ foram as variáveis de maior sensibilidade para o 

rastreio da doença, as quais atingiram o percentual de 88% e também de 
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melhor acurácia (85% e 82% respectivamente) para o diagnóstico da 

adenomiose. Os resultados encontrados em nosso estudo se comparam em 

relação à variável ZJ interrompida e/ou infiltrada, visto que, em nossa série, 

88,4% da pacientes com adenomiose eram portadoras desta variável, porém 

vale ressaltar, após a análise da curva ROC, encontramos diferença quanto a 

medida da espessura, pois a ≠ da ZJ ≥ 2,0 mm, foi a variável de maior 

sensibilidade (87,2% p<0,001) e a ≠ da ZJ ≥ 4,0 mm (56,4% p< 0,001) a 

variável de maior especificidade, nos levando a concluir que a contribuição da 

ferramenta tridimensional, aumentou de forma significativa a sensibilidade da 

USTV e também a acurácia do método para o diagnóstico da doença, 

principalmente em sua fase inicial. A ≠ da ZJ ≥ 2,0 mm está mais relacionada 

com o tipo focal da doença e a ≠ da ZJ ≥ 4,0 mm se tornou a variável de maior 

especificidade, já a de espessura ≥ 6,0 mm, se tornou a variável de maior 

severidade, relacionada com a doença difusa. 

Ressonância Nuclear Magnética & Adenomiose  

Considerando a distribuição do aparecimento da adenomiose pela RM, o 

tipo incipiente da adenomiose foi o mais frequente (n7/12, 58,3 %), e a 

presença de cistos sem sangue na ZJ, foi a variável de maior especificidade 

(n7/12, 16,3%). A diferença da ZJ acima de 5 mm não apresentou significado 

estatístico para o diagnóstico (5,0 mm em 9% com adenomiose e 4,5 mm em 

8% sem adenomiose; p 0,079), parâmetro, este, considerado o mais 

independente do estado hormonal pela literatura (75,76). Tais achados talvez 

se justificam por estarmos estudando uma amostra de mulheres jovens e 

nulígestas. 

Bazot et al. (82) relatou que a espessura da ZJ máxima de 12 mm, 

avaliada pela RM, é o parâmetro chave para o diagnóstico da adenomiose, 

assim como, a presença de cistos, com ou sem sangue na ZJ, como variáveis 

de maiores especificidades (23). Em nossa amostra, o diagnóstico da 

adenomiose na população de pacientes inclusas, foi menor, (15,4%), quando 

comparados com os resultados obtidos pela USTV (55,0%), refletindo, 

portanto,  que a referida medida de espessura como único parâmetro deva ser  
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utilizado com cautela para diagnosticar a adenomiose, posto que, em muitos 

casos, não é mensurável em 20% a 30% das mulheres em idade reprodutiva 

(81).  

Em nosso estudo, registra-se como importante limitação, o fato da 

adenomiose ser uma patologia hormônio dependente, quando o uso de 

progestágenos, melhora significativamente a sintomalogia da doença e também 

reduz as variáveis observadas pelos exames de imagem (37,46). Nesta 

amostra, as pacientes inclusas que efetuaram a USTV, orientadas a realizarem 

o exame na fase lútea média do ciclo e a não administrarem qualquer 

terapêutica hormonal, conforme os critérios de inclusão, não fizeram a RM, no 

mesmo dia. A grande maioria realizou, no intervalo máximo de 2 meses, e em 

virtude deste fator, algumas pacientes (15,0%, n11/78) necessitaram retornar à 

terapêutica hormonal, para minorar os principais sintomas, como dor e 

sangramento anormal, o que talvez tenha reduzido o percentual diagnóstico da 

adenomiose pela RM. Para minorar tal limitação, esta pequena amostra de 

pacientes foi orientada a interromper por 30 dias a medicação hormonal, para 

então, realizar a RM, e enfim, neutralizar a ação hormonal sobre a doença. 

Uma segunda limitação potencial deste estudo é a exclusão de pacientes 

com miomas grandes ou múltiplos, nos quais a adenomiose é difícil de ser 

diagnosticada com maior acurácia. Em nossa amostra avaliada, comparados 

com os estudos de Bazot et al.(21) e de Van Den Bosh et al.(18), a RM 

diagnosticou com maior precisão a presença de leiomiomas (33,3%) 

associados às pacientes diagnosticadas como portadoras de adenomiose 

(n12/78), demonstrando ser a melhor modalidade de imagem para o 

diagnóstico da adenomiose, quando esta se encontra associada à 

leiomiomatose (21). 

Reprodutibilidade da USTV: Modo 2D, Modo 3D e RM 

Segundo Van den Bosch et al. (2018)(18) a reprodutibilidade de qualquer 

método de imagem é dependente de uma curva de aprendizado, pois quando 

realizada por profissionais especialistas em diagnóstico por imagem, aqueles 

se mostram bastante promissores. Em nossa amostra, quando comparamos a 
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USTV-2D com a USTV-3D, ambas, apresentaram concordância substâncial 

(Kappa = 0,61), resultado semelhante ao encontrado por Rasmussen et al., 

(2018)(90), revelando que o diagnóstico para adenomiose mostrou boa 

concordância (Kappa = 0,69) entre dois observadores, que compararam ambos 

os métodos. Quando comparamos a USTV-3D com a RM (Kappa = 0,22), 

houve uma melhora na concordância dos métodos em relação a USTV-2D. 

Rasmussen et al.,(2018)(90) também concluiu que a reprodutibilidade para o 

diagnóstico da adenomiose tanto pela USTV-2D quanto pela USTV-3D, foi 

aperfeiçoada com o tempo de prática do especialista, portanto  a USTV-3D é 

um método de diagnóstico reprodutível por profissionais treinados, com boa 

abrangência populacional, podendo ser utilizado, inclusive, em áreas mais 

remotas, como, por exemplo,  em zonas ribeirinhas da região amazônica, na 

qual a amostra foi avaliada. 

Noutro giro, diferente da RM, que mesmo sendo considerado o método de 

diagnóstico de maior acurácia pelos principias estudos sobre a modalidade de 

imagem (76,79,82), é um exame de alto custo e de difícil acessibilidade 

populacional, deixando então, esta modalidade, para complementação 

diagnóstica, nos casos mais difusos da doença e quando associada à 

leiomiomatose uterina. 

Acurácia da USTV: Modo 2D. e Modo 3D 

Os resultados encontrados em nossa série, considerando a acurácia do 

método ultrassonográfico para o diagnóstico da adenomiose, se comparam aos 

encontrados na literatura atual sobre a utilização de tal metodologia. Nossos 

resultados mostraram que a USTV-2D apresentou sensibilidade e 

especificidade, respectivamente, 83,3% e 40,9 %, semelhantes aos valores 

encontrados nos estudos de Van Den Bosh et al. ((18,20) 87% e 60%. A USTV-

3D apresentou sensibilidade e especificidade, respectivamente, 91,6 % e 

57,0%, semelhantes aos valores encontrados na revisão sistemática de Andres 

et al. (73) 89,9% e 56,0%. 

Nossos achados, se comparados com os resultados dos estudos de 

Exacoustos et al. (58,91), diferem, quando a mesma considera a USTV-2D 
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como tendo sensibilidade para o diagnóstico da adenomiose em torno de 

75,0% e especificidade, tanto pelo modo bidimensional quanto pelo modo 

tridimensional, resultados estes que chegam a 90,0 % e 91,0 %, 

respectivamente. Recentemente, Rasmussem et.al. (2019) (92), avaliou a 

acurácia da USTV-2D comparada com a USTV-3D, na avaliação somente da 

ZJ e demonstrou que a sensibilidade e a especificidade para o diagnóstico de 

adenomiose, foram, respectivamente, 72,0% (modo 2D) e 69,0%(modo 3D) e 

76,0%(modo 2D) e 86,0% (modo 3D) respectivamente, em mulheres em fase 

pré-menopausa programadas para realizarem histerectomia. Estas diferenças 

significativas dos resultados em ambos os estudos, em relação aos nossos 

resultados, em grande parte, se devem à amostra de mulheres avaliadas em 

seus estudos, já que a grande maioria se encontrava em fase pré-menopausa 

e tinha como destino final, a histerectomia como tratamento definitivo para a 

doença. Porém, em nossa amostra, a população de mulheres avaliadas, 

estavam em idade reprodutiva e 93,0% eram nuligestas, o que também 

justifica, a diferença dos resultados relacionados aos valores preditivos 

positivos e negativos. Exacoutos et al. (58) encontrou valor preditivo positivo de 

86,0 % (modo 2D) e de 85,0% (modo 3D) e valor preditivo negativo de 82,0% 

(modo 2D) e de 92,0% (modo 3D), de modo recíproco, enquanto, em nossa 

amostra os valores preditivos positivos foram 20,4% (modo 2D) e 27,5% (modo 

3D), nesta ordem. Importante também ressaltar, que em nossa série, os 

valores preditivos negativos, encontrados, foram maiores para ambas as 

modalidades 93,1% (modo 2D) e 97,3% (modo 3D). Nossos resultados 

demonstram a importância da USTV modos 2D e 3D como excelente teste de 

diagnóstico de rastreio populacional, quando a intensão, inicial, é afastar o 

diagnóstico da doença. Rasmussem et al. (2019)(92), também concluíram que 

para o diagnóstico da adenomiose, avaliando somente a ZJ, a USTV-3D 

apresentou alta acurácia, pois a identificação da irregularidade da ZJ pelo 

modo 3D tornou mais profícuo o diagnóstico da doença. Este mesmo estudo, 

concluiu que duas ou mais variáveis pelo modo 2D e duas os mais variáveis 

pelo modo 3D, combinadas, ofereceram maior objetividade ao diagnóstico. 

Análise de regressão logística das variáveis clínicas  
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Atualmente há a necessidade de se seguir um algoritmo de diagnóstico 

comum para identificar com facilidade e precocemente adenomiose, pois cada 

vez mais estamos suspeitando da presença da doença pelos métodos de 

imagem, na população de mulheres em fase reprodutiva. Cada vez mais 

percebe-se que as mulheres estão adiando o desejo de ter filhos, 

principalmente em virtude da necessidade de ascensão profissional, dentre 

outras mudanças sociais e culturais. 

 O impacto negativo da adenomiose sobre as taxas de gravidez e abortos 

espontâneos é elevado (37), assim como em desfechos clínicos das 

fertilizações in vitro. Nestas, há redução das taxas de nascidos vivos (41,0%) e 

aumento das taxas de abortamento espontâneo (OR 2,2; IC 95%: 1 - 3) (103), 

para tanto necessita-se valorizar a suspeita clínica da adenomiose perante a 

nossa população. 

Após análise de regressão logística, as principais variáveis clínicas 

associadas com significância estatística, em nossa amostra, foram a idade 

acima de 30 anos (DP 31,6 ± 5,8; OR 1,2; IC 95%: 1,0 - 1,2 p 0,0375) e o 

sangramento uterino anormal (OR 7,65; IC 95%: 2 - 29 p 0,0029). Quando se 

suspeita tardiamente da doença, observamos um maior número de variáveis 

ecográficas ao exame, consequente piora da sintomatologia e da gravidade da 

doença.  

Quando correlacionamos os achados ultrassonográficos nos modos 2D e 

3D, com os principais sintomas da adenomiose das pacientes incluídas em 

nossa série, as variáves, no modo 2D, estrias lineares subendometrias e área 

cística dentro do miométrio, apresentaram especificidade de 91,3% para SUA, 

todavia estrias lineares subendometriais foi a variável de melhor significância 

estatística (p=0,037). Este último resultado, se compara aos achados de 

Kepkep et al.(54), já que estriais lineares subendometriais foi a variável de 

maior especificidade para a adenomiose. 

Considerando o sintoma dismenorréia, em nossa série, pelo modo 2D, a 

variável área cística dentro do endométrio, apresentou 100% de especificidade 

(IC 95%: 72 -100 p=0,346). Esta variável se relaciona com outra variável 
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avaliada tanto pelo modo 2D quanto pelo modo 3D, qual seja, a ZJ infiltrada 

e/ou interrompida, esta, de melhor sensibilidade (88,0%) e acurácia (82,0%), 

resultam, portanto, igualmente aos comparados com o estudo de Exacoutos et 

al.(29,67). 

Considerando ainda, o sintoma dispareunia, a ZJ interrompida apresentou 

baixa sensibilidade (48,0%) e melhora na especificidade (72,27%) em nossa 

série. Já, nos estudos da literatura sobre o tema, a dispareunia tem maior 

correlação com o tipo focal da doença(9), principalmente quando se avalia uma 

população de mulheres jovens, assim como, Pinzaut et al.(2015)(9) que em seu 

estudo as avaliou entre 18 e 30 anos.  

Considerações finais 

O presente estudo enfatizou a importância do diagnóstico não invasivo 

por imagem da adenomiose, valorizando a USTV modos 2D e 3D, por ser 

disponível em ambiente ambulatorial e por ser menos dispendiosa do que a 

RM, permitindo um exame dinâmico (explorando a mobilidade dos órgãos e a 

sensibilidade específica na pelve), em conjunto com os dados clínicos (fatores 

de risco, histórico familiar e principal sintomalogia) para auxiliar na melhor 

conduta a ser tomada frente à doença. 

Em pesquisas futuras, os métodos e algoritmos que utilizam machine 

learning / inteligência artificial (IA) têm sido aplicados com sucesso em diversos 

tipos de problemas práticos no mundo real(93). Considerando a área 

médica(94), esse tipo de tecnologia tem apresentado bons resultados e 

acredita-se que, em um futuro bem próximo, se tornará uma ferramenta 

poderosa para ser utilizada por profissionais, com o objetivo de alcançarem 

diagnósticos mais precoces e precisos. 

A propósito dos objetivos deste estudo, métodos de machine learning 

podem ajudar de diversas formas, uma vez que o estado-da-arte se baseia-se 

na extração de marcadores (descritores/features) das imagens, através dos 

quais podemos utilizar métodos de IA em pesquisas próximas, para validar se 

os marcadores propostos, neste estudo, de fato conseguem ser descritivos 
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para o diagnóstico da doença, não apenas para definir se a referida está ou 

não presente, mas para verificar se tais marcadores conseguem também 

identificar o tipo e o grau da doença. 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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1. A ultrassonografia transvaginal modos 2D (USTV-2D) e 3D (USTV-3D) 

apresentaram, respectivamente, sensibilidade de 83% e 91%, especificidade 

de 41% e 57% e valor preditivo negativo de 93% e 97% para o diagnóstico de 

adenomiose. O acréscimo da ferramenta 3D aumentou a acurácia do método 

passando de 47% (USTV-2D) para 61% (USTV-3D). 

 

2. As ultrassonografias transvaginais nos modos 2D e 3D, demonstraram boa 

reprodutibilidade entre si no diagnóstico de adenomiose (kappa =0,613). Em 

comparação à ressonância magnética, a USTV-2D, uma reprodutibilidade ruim, 

(kappa = 0,1) e a USTV-3D, uma reprodutibilidade mediana, (kappa = 0,244). 

 

3. Considerando os três principais sintomas da adenomiose, as variáveis 

ecográficas que apresentaram maior sensibilidade para adenomiose 

foram: heterogeneidade do miométrio (no modo 2D) para SUA (53%); zona 

juncional interrompida (no modo 3D) para dispareunia (49%) e 

heterogeneidade do miométrio (no modo 2D) para dismenorréia (48,5%). As 

variáveis ecográficas de maior, especificidade para adenomiose foram: as 

estrias lineares  (no modo 2D) para SUA (91%); zona juncional 

interrompida (no modo 3D) para dispareunia (77%) e área cística dentro 

do endométrio (no modo 2D) para dismenorréia (100%).   
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7.1 Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética para Análise de Projetos de 
Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da FMUSP 
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7.2 Anexo B – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa - CEP - FMUSP  
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7.3 Anexo C – Carta de anuência do Hospital Getúlio Vargas - 

Universidade Federal do Amazonas  
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7.4 Anexo D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (original) 
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Anexo D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (original) 
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Anexo D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (original) 
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7.5 ANEXO E. ANEXO - CURVA ROC DA VARIÁVEL ADENOMIOSE COM 

ESPESSURA ≠ ZJ 

 

 

 

Resumo do processamento de caso 

Grupo N válido (de lista) 

Positivo
a
 39 

Negativo 35 

Ausente 4 
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Coordenadas da curva 

Variável(eis) de resultado de teste:   US3D_EspessuraZJ_mm 

Positivo se maior 

ou igual a
a
 

Sensibilidade 1 - Especificidade 

-,500 1,000 1,000 

,550 1,000 ,943 

,650 1,000 ,914 

,850 1,000 ,886 

1,200 1,000 ,571 

1,450 1,000 ,514 

1,550 ,974 ,486 

1,650 ,949 ,457 

1,750 ,923 ,400 

1,900 ,872 ,371 

2,200 ,872 ,343 

2,450 ,846 ,343 

2,600 ,821 ,343 

2,850 ,821 ,314 

3,250 ,615 ,000 

3,750 ,564 ,000 

4,150 ,385 ,000 

4,400 ,359 ,000 

4,550 ,333 ,000 

4,750 ,308 ,000 

4,950 ,282 ,000 

5,250 ,179 ,000 

5,750 ,154 ,000 

6,250 ,077 ,000 

6,750 ,051 ,000 

10,500 ,026 ,000 

15,000 ,000 ,000 

A(s) variável(eis) de resultado do teste: US3D_EspessuraZJ_mm tem pelo 

menos um nó entre o grupo de estado real positivo e o grupo de estado 

real negativo. 

a. O menor valor de corte é o valor mínimo de teste observado menos 1, e 

o maior valor de corte é o valor máximo de teste observado mais 1. Todos 

os outros valores de corte são as médias de dois valores de teste 

observados ordenados consecutivos. 
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