
CANCRO GINECOLÓGICO E EXAMES RADIOLÓGICOS: 
QUANDO E QUAIS ?

CARCINOMA DO OVÁRIO 
OU DA TROMPA 

CARCINOMA DO 
ENDOMÉTRIO 

CARCINOMA DO
COLO DO ÚTERO 

CARCINOMA
DA VULVA 

SARCOMA
 DO ÚTERO

Ÿ TC abdominal e pélvica 
com contraste 
fundamental para 
optimização terapêutica: 
avaliação de invasão 
tumoral, distribuição e 
complicações, 
identi�cação de doença 
“difícil de ressecar” ou 
exclusão de doença 
metastática que pode 
simular disseminação 
tumoral do ovário

Ÿ RM alternativa se contra-
indicação ao contraste 
iodado, gravidez ou jovem

Ÿ TC torácica com 
contraste

Ÿ RM abdominal e pélvica 
indicada se: > 60 anos, 
carcinoma seroso, de 
células claras, 
carcinossarcoma ou 
carcinoma indiferenciado, 
incapacidade de 
curetagem (ex. Estenose 
cervical), grau de 
diferenciação 3, dúvida se 
doença avançada, dúvida 
na abordagem cirúrgica, 
contra-indicação à cirurgia 
e orientação para RT ou 
caso se considere 
terapêutica poupadora de 
fertilidade

Ÿ TC torácica com contraste 
se doente de alto risco

Ÿ PET-TC não está 
recomendada como exame 
de rotina: indicação 
apenas na detecção de 
metástases à distância em 
doentes de alto risco

Ÿ PET-TC nos estádios IB3 e 
IIA2 a IVA (tumores 
localmente avançados)

Ÿ RM abdominal e pélvica 
obrigatória se estádio ≥ 
IB1 (> 2 cm), tumores de 
menores dimensões caso 
se pondere 
traquelectomia, com o 
intuito de preservar a 
fertilidade, ou 
planeamento dos campos 
de radioterapia

Ÿ TC torácica com 
contraste se doença  
para-aórtica

Ÿ TC abdominal pélvica 
com contraste apenas se 
adenomegalias inguinais 
ou suspeita de doença 
intra-abdominal

Ÿ RM abdominal e pélvica 
se suspeita de invasão da 
bexiga, uretra, ânus, 
vagina, tecidos moles 
adjacentes e osso ou 
também para 
caracterização de 
adenomegalias inguinais

Ÿ TC torácica com 
contraste apenas se 
doença abdominal 
con�rmada ou suspeita de 
envolvimento pleuro-
pulmonar

Ÿ Ecogra�a inguinal 
apenas para citopunção de 
gânglio suspeito

Ÿ PET-TC poderá ser 
ponderada

Ÿ Difícil diagnóstico pré-
operatório – RM pélvica 
para caracterização e TC 
torácica, abdominal e 
pélvica com contraste 
para avaliação da doença 

ESTADIAMENTO ESTADIAMENTO ESTADIAMENTO ESTADIAMENTO ESTADIAMENTO

Ÿ TC abdominal e pélvica 
com contraste  indicada se  
↑ CA 125 ou clínica 
suspeita de progressão da 
doença ou pós-cirurgia e 
pré.QT

Ÿ PET-TC apenas em 
situações seleccionadas, 
ex. detecção de outras 
localizações tumorais, 
doença ganglionar, 
peritoneal e ou hepática 
subcapsular ou melhorar 
selecção de doentes 
potencialmente elegíveis 
para cirurgia secundária)
Nota: Tumores não 
epiteliais do ovário pedir 
exames apenas e sempre 
que clinicamente se 
justi�car; poderá ser 
pedida ecogra�a 
transvaginal caso cirurgia 
conservadora para 
avaliação do ovário 
contralateral

SEGUIMENTO

Ÿ Exames de acordo com 
clínica / exame objectivo 
ou apenas TC abdominal 
e pélvica se estadiamento 
cirúrgico incompleto ou 
achados na peça 
operatória compatíveis 
com ressecção incompleta

SEGUIMENTO

Ÿ RM 6 meses após 
complementar tratamento 
de QRT ou braquiterapia 

Ÿ PET-TC pode estar 
indicado para detectar 
doença persistente ou 
recidivante

SEGUIMENTO

Ÿ Após QRT: TC abdominal 
e pélvica com contraste  
ou PET-TC após 10 a 12 
semanas (para 
documentar remissão 
completa)

SEGUIMENTO

Nota: No Sarcoma do 
Estroma Endometrial e no 
Adenossarcoma o 
seguimento deve 
prolongar-se por mais de 
10 anos

Ÿ TC torácica, abdominal 
e pélvica com contraste 
– 6/6 M nos 1ºs 5 anos  e 
anual após os 5 anos

SEGUIMENTO
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