
RM ABDOMINAL E PÉLVICA 

ESTADIAMENTO DE CARCINOMA DO OVÁRIO 

 

INFORMAÇÃO CLÍNICA: [ ]  

PROTOCOLO TÉCNICO: [Equipamento]. 

[Abdómen (desde as bases pulmonares às cristas ilíacas): T2 axial; estudo de difusão axial e 
mapas de ADC]. 

Pélvis: T1 axial do ovário; T2 axial do ovário; sagital e axial da pélvis; estudo de difusão axial 
e mapas de ADC axial da pélvis; estudo dinâmico em T1 com saturação de gordura após 
administração de [ ] ml de [nome do contraste]. 

QUALIDADE DA IMAGEM: [Má; Satisfatória; Boa] 

EXAMES COMPARATIVOS: [Sim – data e local; Não]  

RELATÓRIO: 

Formações ganglionares cardiofrénicas com eixo curto > 5 mm. 

Há [] derrame pleural. 

Tumor anexial quístico: [nenhum] 

Número: [ ] 
Tamanho [do maior tumor quístico]: [# x # cm] 
Componentes tecidulares: [unilocular | septado | componentes nodulares sólidos] 
Características do componente quístico: [simples | mucina | hemorrágico | proteínaceo 
ligeira ou hemorrágico | gordura macroscópica | gordura e água intravoxel] 
Localização: [Ovário | Trompa | Para-ovárico | Peritoneal] 
Localização da imagem: série [#] imagem [#] 
 

Tumor anexial quístico e sólido: [nenhum] 

Número: [ ] 
Tamanho [do maior tumor ]: [# x cm] 
Componentes sólido constituído por: [fibrose / músculo liso | projeções papilares | tecido 
sólido não específico | componentes nodulares sólidos] 
Características do componente quístico: [simples | mucina | hemorrágico | proteínaceo 
ligeira ou hemorrágico | gordura macroscópica | gordura e água intravoxel] 
Localização: [Ovário | Trompa | Para-ovárico | Peritoneal] 
Localização da imagem: série [#] imagem [#] 



 

Tumor anexial sólido: [Nenhum] 

Número: [ ] 
Tamanho [do maior tumor ]: [# x cm] 
Componentes sólido constituído por: [fibrose / músculo liso | projeções papilares | tecido 
sólido não específico | componentes nodulares sólidos] 
Padrão de realce [homogêneo | heteregeneo | ausente] 
Localização: [Ovário | Trompa | Para-ovárico | Peritoneal] 
 

ÚTERO: Posição: [anteversão/retroversão/retroflexão], lateralizado à [direita/esquerda]; Tamanho 
[Normal/>/<], Medidas: [X] x [Y] x [Z]cm 

ENDOMÉTRIO: [normal/com alterações]; Espessura máxima do endométrio [ ]mm 

ZONA JUNCIONAL: Adenomiose [não/sim], [ligeira/moderada/severa]  

MIOMÉTRIO EXTERIOR: Leiomiomas [não/sim] 

COLO DO ÚTERO: [Sem alterações] 

VAGINA: [Sem alterações]  

BEXIGA: Invasão [não/sim] 

RECTO: Invasão [não/sim] 

PAREDE ABDOMINAL / PÉLVICA: Invasão [não/sim] 

Há / Não há metástases na superfície / parênquima hepático, esplénico.  

URETEROHIDRONEFROSE: [não/sim] 

Há /Não há envolvimento do mesentério do intestino delgado,com / sem evidência de obstrução 
intestinal. 

Há /Não há ascite. 

Há / Não há [   ] metástases omentais / peritoniais / implantes serosos / locais supra-cólicos: 
ligamentos gastro-hepático, gastro-esplénico, espleno-cólico. 

Gânglios com eixo curto superior a 1 cm / conglomerados ganglionares de pequenos 
nódulos suspeitos. 

Há / Não há  obstrução / trombose venosa. 

Ossos: [Sem alterações]  
 

CONCLUSÃO/IMPRESSÃO: 



  

1. [do achado mais relevante para o menos relevante] 

2. ….  

 

INTERPRETAÇÃO:   

 CONSISTENTE COM >90% 

 SUSPEITO/PROVÁVEL ≈75% 

 POSSÍVEL ≈50% 

 POUCO PROVÁVEL ≈25% 

 IMPROVÁVEL <10%  


